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***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
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***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa 
marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0842),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0419/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
27 april 20211, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 30 juni 20212,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, utskottet för 
kultur och utbildning, utskottet för rättsliga frågor samt utskottet för medborgerliga fri-
 och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A9-0332/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.



PE692.792v02-00 6/644 RR\1244436SV.docx

SV

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De digitala tjänsterna, i synnerhet 
de digitala plattformarna, spelar en allt 
viktigare roll i ekonomin, särskilt på den 
inre marknaden, genom att de erbjuder nya 
affärsmöjligheter i EU och underlättar 
handeln över gränserna.

(1) De digitala tjänsterna, i synnerhet 
de digitala plattformarna, spelar en allt 
viktigare roll i ekonomin, särskilt på den 
inre marknaden, genom att de erbjuder 
företagsanvändare nätportar för att nå 
slutanvändarna i hela unionen och 
utanför unionen, genom att de underlättar 
handeln över gränserna och genom att de 
skapar helt nya affärsmöjligheter för ett 
stort antal företag i unionen, till förmån 
för unionens konsumenter.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Samtidigt har de centrala 
plattformstjänsterna vissa egenskaper som 
kan utnyttjas av leverantörerna. En av 
egenskaperna är extrema stordriftsfördelar, 
som ofta beror på att marginalkostnaderna 
för att lägga till nya företagsanvändare 
eller slutanvändare är så gott som 
obefintliga. Andra egenskaper är mycket 
starka nätverkseffekter, en förmåga att 
koppla samman många företagsanvändare 
med många slutanvändare tack vare de 
centrala plattformstjänsternas mångsidiga 
karaktär, företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas starka beroende, 
inlåsningseffekter, avsaknad av 
multihoming för samma ändamål för 
slutanvändarna, vertikal integration och 
datadrivna fördelar. Alla dessa egenskaper 
i kombination med ett otillbörligt beteende 
av tjänsteleverantörerna kan allvarligt 
undergräva öppenheten hos de centrala 
plattformstjänsterna och leda till en mindre 
rättvis affärsförbindelse mellan 

(2) Samtidigt har de centrala 
plattformstjänsterna vissa egenskaper som 
kan utnyttjas av leverantörerna. En av 
egenskaperna är extrema stordriftsfördelar, 
som ofta beror på att marginalkostnaderna 
för att lägga till nya företagsanvändare 
eller slutanvändare är så gott som 
obefintliga. Andra egenskaper är mycket 
starka nätverkseffekter, en förmåga att 
koppla samman många företagsanvändare 
med många slutanvändare tack vare de 
centrala plattformstjänsternas mångsidiga 
karaktär, företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas starka beroende, 
inlåsningseffekter, avsaknad av 
multihoming för samma ändamål för 
slutanvändarna, vertikal integration och 
datadrivna fördelar. Alla dessa egenskaper 
i kombination med ett otillbörligt beteende 
av tjänsteleverantörerna kan allvarligt 
undergräva öppenheten hos de centrala 
plattformstjänsterna och leda till en mindre 
rättvis affärsförbindelse mellan 
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tjänsteleverantörerna och deras 
företagsanvändare och slutanvändare, 
vilket skulle leda till en snabb och 
potentiellt omfattande minskning av 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
urval, och därmed ge tjänsteleverantörerna 
ställning som ”grindvakter”.

tjänsteleverantörerna och deras 
företagsanvändare och slutanvändare, 
vilket skulle leda till en snabb och 
potentiellt omfattande minskning av 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
urval, och därmed ge tjänsteleverantörerna 
ställning som ”grindvakter”. Samtidigt bör 
det erkännas att tjänster som utförs i icke 
vinstdrivande syfte, såsom 
samarbetsprojekt, inte bör betraktas som 
centrala tjänster i den mening som avses i 
denna förordning.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) De här egenskaperna sammantagna 
kommer sannolikt i många fall leda till 
allvarliga obalanser i förhandlingsstyrkan 
och följaktligen till otillbörliga metoder 
och orättvisa villkor för 
företagsanvändarna och slutanvändarna av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av grindvakterna, vilket 
kommer att få negativ inverkan på priserna, 
kvaliteten, urvalet och innoverandet.

(4) De här egenskaperna sammantagna 
kommer sannolikt i många fall leda till 
allvarliga obalanser i förhandlingsstyrkan 
och följaktligen till otillbörliga metoder 
och orättvisa villkor för 
företagsanvändarna och slutanvändarna av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av grindvakterna, vilket 
kommer att få negativ inverkan på priserna, 
kvaliteten, integritets- och 
säkerhetsstandarderna, den rättvisa 
konkurrensen, urvalet och innoverandet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Grindvakterna har en betydande 
inverkan på den inre marknaden därigenom 
att de erbjuder ett stort antal 
företagsanvändare nätportar för att nå 
slutanvändarna i hela unionen och på olika 
marknader. Den negativa inverkan av de 

(6) Grindvakterna har en betydande 
inverkan på den inre marknaden därigenom 
att de erbjuder ett stort antal 
företagsanvändare nätportar för att nå 
slutanvändarna i hela unionen och på olika 
marknader. Den negativa inverkan av de 
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otillbörliga metoderna på den inre 
marknaden och den bristande öppenheten 
hos de centrala plattformstjänsterna, 
inbegripet deras negativa samhälleliga och 
ekonomiska konsekvenser, har föranlett de 
nationella lagstiftarna och de 
sektorsspecifika tillsynsmyndigheterna att 
vidta åtgärder. Ett antal nationella 
lagstiftningslösningar för att helt eller 
delvis ta itu med de otillbörliga metoderna 
och öppenheten hos de digitala tjänsterna 
har redan föreslagits eller antagits. Detta 
har skapat en risk för divergerande 
lagstiftningslösningar med resulterande 
fragmentering av den inre marknaden, och 
därmed en större risk för ökade 
fullgörandekostnader på grund av flera 
uppsättningar nationella rättsliga krav.

otillbörliga metoderna på den inre 
marknaden och den bristande öppenheten 
hos de centrala plattformstjänsterna, 
inbegripet deras negativa samhälleliga och 
ekonomiska konsekvenser, har föranlett de 
nationella lagstiftarna och de 
sektorsspecifika tillsynsmyndigheterna att 
vidta åtgärder. Ett antal 
lagstiftningslösningar för att helt eller 
delvis ta itu med de otillbörliga metoderna 
och öppenheten hos de digitala tjänsterna 
har redan antagits på nationell nivå eller 
föreslagits. Detta har skapat en risk för 
divergerande lagstiftningslösningar med 
resulterande fragmentering av den inre 
marknaden, och därmed en större risk för 
ökade fullgörandekostnader på grund av 
flera uppsättningar nationella rättsliga krav.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genom en tillnärmning av de olika 
nationella lagarna skulle hindren för 
friheten att tillhandahålla och motta 
tjänster, inbegripet tjänster till 
privatpersoner och mindre företag, 
undanröjas på den inre marknaden. En 
riktad uppsättning harmoniserade bindande 
regler bör därför fastställas på unionsnivå 
för att säkerställa öppna och rättvisa 
digitala marknader med närvaro av 
grindvakter inom den inre marknaden.

(8) Genom en tillnärmning av de olika 
nationella lagarna skulle hindren för 
friheten att tillhandahålla och motta 
tjänster, inbegripet tjänster till 
privatpersoner och mindre företag, 
undanröjas på den inre marknaden. En 
riktad uppsättning harmoniserade rättsliga 
förpliktelser bör därför fastställas på 
unionsnivå för att säkerställa öppna och 
rättvisa digitala marknader med närvaro av 
grindvakter inom den inre marknaden till 
förmån för unionens ekonomi som helhet 
och unions konsumenter i synnerhet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En fragmentering av den inre 
marknaden kan endast effektivt undvikas, 
om medlemsstaterna hindras från att 
tillämpa särskilda nationella regler för de 
typer av företag och tjänster som omfattas 
av den här förordningen. Eftersom denna 
förordning syftar till att komplettera 
kontrollen av efterlevnaden av 
konkurrensrätten, bör det samtidigt anges 
att denna förordning inte påverkar 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget, motsvarande nationella 
konkurrensregler och andra nationella 
konkurrensregler om ensidigt agerande 
som grundar sig på en individuell 
bedömning av marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga. Tillämpningen av de 
sistnämnda reglerna bör dock inte påverka 
grindvakternas skyldigheter enligt denna 
förordning och en enhetlig och effektiv 
tillämpning av dem på den inre marknaden.

(9) En fragmentering av den inre 
marknaden kan endast effektivt undvikas, 
om medlemsstaterna hindras från att på 
grindvakter tillämpa ytterligare regler eller 
skyldigheter i syfte att säkerställa öppna 
och rättvisa marknader. Detta påverkar 
inte medlemsstaternas förmåga att införa 
samma, striktare eller olika skyldigheter 
för grindvakter i syfte att främja andra 
legitima allmänintressen, i 
överensstämmelse med unionsrätten. 
Sådana legitima allmänintressen kan 
bland annat vara konsumentskydd, 
bekämpande av handlingar som utgör 
illojal konkurrens samt främjande av 
mediernas frihet och mångfald, 
yttrandefrihet samt kulturell och språklig 
mångfald. Eftersom denna förordning 
syftar till att komplettera kontrollen av 
efterlevnaden av konkurrensrätten, bör det 
samtidigt anges att denna förordning inte 
påverkar tillämpningen av artiklarna 101 
och 102 i EUF-fördraget, motsvarande 
nationella konkurrensregler och andra 
nationella konkurrensregler om ensidigt 
agerande som grundar sig på en individuell 
bedömning av marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga. Tillämpningen av de 
sistnämnda reglerna bör dock inte påverka 
grindvakternas skyldigheter och förbud 
enligt denna förordning och en enhetlig 
och effektiv tillämpning av dem på den 
inre marknaden.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Artiklarna 101 och 102 i EUF-
fördraget och motsvarande nationella 
konkurrensregler om 
konkurrensbegränsande multilateralt och 
ensidigt beteende och 
koncentrationskontroll syftar till att skydda 
konkurrensen på marknaden mot 
snedvridning. Syftet med denna förordning 
kompletterar, men skiljer sig från, syftet att 
skydda konkurrensen mot snedvridning på 
marknaden såsom den definieras i 
konkurrensrättslig mening, nämligen att 
säkerställa att de marknader där det finns 
grindvakter är och förblir öppna och 
rättvisa, oberoende av de faktiska, 
sannolika eller förmodade effekterna på 
konkurrensen på en viss marknad till följd 
av beteendet hos en viss grindvakt som 
omfattas av denna förordning. Syftet med 
denna förordning är därför att skydda ett 
annat rättsligt intresse än de reglerna och 
bör inte påverka tillämpningen av dem.

(10) Artiklarna 101 och 102 i EUF-
fördraget och motsvarande nationella 
konkurrensregler om 
konkurrensbegränsande multilateralt och 
ensidigt beteende och 
koncentrationskontroll syftar till att skydda 
konkurrensen på marknaden mot 
snedvridning. Syftet med denna förordning 
kompletterar, men skiljer sig från, syftet att 
skydda konkurrensen mot snedvridning på 
marknaden såsom den definieras i 
konkurrensrättslig mening, nämligen att 
säkerställa att de marknader där det finns 
grindvakter är och förblir öppna och 
rättvisa, och skydda företagsanvändares 
och slutanvändares respektive rättigheter, 
oberoende av de faktiska, sannolika eller 
förmodade effekterna på konkurrensen på 
en viss marknad till följd av beteendet hos 
en viss grindvakt som omfattas av denna 
förordning. Syftet med denna förordning är 
därför att skydda ett annat rättsligt intresse 
än de reglerna och bör inte påverka 
tillämpningen av dem.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Denna förordning bör också 
komplettera, utan att påverka tillämpningen 
av, de bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av tjänster 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2019/115026, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/xx/EU 
[rättsakt om digitala tjänster]27, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2016/67928, Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2019/79029, 

(11) Denna förordning bör också 
komplettera, utan att påverka tillämpningen 
av, de bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av tjänster 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2019/115026, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/xx/EU 
[rättsakt om digitala tjänster]27, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2016/67928, Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2019/79029, 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/236630 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/13/EU31 samt 
nationella bestämmelser som syftar till att 
genomdriva eller, i förekommande fall, 
genomföra den unionslagstiftningen.

direktiv 2002/58/EG, Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2015/236630 , 
direktiv (EU) 2019/882, direktiv (EU) 
2018/1808 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/13/EU31, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG och rådets direktiv 
93/13/EEG samt bestämmelser på 
nationell nivå som antagits i enlighet med 
unionslagstiftningen. När det specifikt 
gäller de bestämmelser om samtycke till 
behandling av personuppgifter som 
fastställs i förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG tillämpas de 
bestämmelserna genom denna förordning 
utan att de påverkas.

__________________ __________________
26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 
186, 11.7.2019, s. 57).

26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 
186, 11.7.2019, s. 57).

27 Förordning (EU) …/.. 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../... – förslag om en inre marknad 
för digitala tjänster (rättsakten om digitala 
tjänster) och om ändring av direktiv 
2000/31/EG.

27 Förordning (EU) …/.. 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../... – förslag om en inre marknad 
för digitala tjänster (rättsakten om digitala 
tjänster) och om ändring av direktiv 
2000/31/EG.

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
den digitala inre marknaden och om 
ändring av direktiven 96/9/EG och 
2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
den digitala inre marknaden och om 
ändring av direktiven 96/9/EG och 
2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 
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om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt 
förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG 
(EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt 
förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG 
(EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1).

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Bristande öppenhet och orättvisa 
metoder inom den digitala sektorn är 
vanligare och mer uttalade för vissa 
digitala tjänster än för andra. Detta gäller 
särskilt utbredda och allmänt använda 
digitala tjänster som oftast utgör direkt 
mellanliggande led mellan 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där funktioner som extrema 
stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom dessa tjänsters 
flersidighet, inlåsningseffekter, avsaknad 
av multihoming eller vertikal integration är 
vanligast. Ofta finns det bara en enda eller 
ett litet fåtal leverantörer av de digitala 
tjänsterna. Dessa leverantörer av centrala 
plattformstjänster har oftast blivit 
grindvakter för företagsanvändare och 
slutanvändare, vilket haft långtgående 
effekter, eftersom det gjort det möjligt att 
enkelt fastställa de affärsmässiga villkoren 
på ett ensidigt och för företagsanvändarna 
och slutanvändarna skadligt sätt. Därför är 
det nödvändigt att endast fokusera på de 

(12) Bristande öppenhet och orättvisa 
metoder inom den digitala sektorn är 
vanligare och mer uttalade för vissa 
digitala tjänster än för andra. Detta gäller 
särskilt utbredda och allmänt använda 
digitala tjänster som oftast utgör direkt 
mellanliggande led mellan 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där funktioner som extrema 
stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom dessa tjänsters 
flersidighet, inlåsningseffekter, avsaknad 
av multihoming eller vertikal integration är 
vanligast. Ofta finns det bara en enda eller 
ett litet fåtal leverantörer av de digitala 
tjänsterna. Dessa leverantörer av centrala 
plattformstjänster har oftast blivit 
grindvakter för företagsanvändare och 
slutanvändare, vilket haft långtgående 
effekter, eftersom det gjort det möjligt att 
enkelt fastställa de affärsmässiga villkoren 
på ett ensidigt och för företagsanvändarna 
och slutanvändarna skadligt sätt. Därför är 
det nödvändigt att endast fokusera på de 
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digitala tjänster som används mest av 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där, på grundval av rådande 
marknadsvillkor, problemen med bristande 
öppenhet och orättvisa metoder från 
grindvakternas sida är mer uppenbara och 
akuta ur ett inremarknadsperspektiv.

digitala tjänster som används mest av 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där problemen med bristande öppenhet och 
orättvisa metoder från grindvakternas sida 
är mer uppenbara och akuta ur ett 
inremarknadsperspektiv.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster och webbannonseringstjänster 
kapacitet att påverka ett stort antal 
slutanvändare och företag, vilket innebär 
en risk för otillbörliga affärsmetoder. De 
bör därför ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

(13) I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, på t.ex. smarta enheter, 
sakernas internet eller inbäddade digitala 
tjänster i fordon, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster, virtuella assistenttjänster, 
webbläsare, internetansluten tv och 
webbannonseringstjänster kapacitet att 
påverka ett stort antal slutanvändare och 
företag, vilket innebär en risk för 
otillbörliga affärsmetoder. De bör därför 
ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
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ändamål.

__________________ __________________
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Grindvakterna får tillsammans med 
sina centrala plattformstjänster 
tillhandahålla ett antal andra stödtjänster, 
såsom identifikations- eller betaltjänster 
och tekniska tjänster som stöder 
tillhandahållandet av betaltjänster. 
Eftersom grindvakter ofta tillhandahåller 
sin portfölj av tjänster som en del av ett 
integrerat ekosystem som 
tredjepartsleverantörer av sådana 
stödtjänster inte har tillgång till, åtminstone 
inte på lika villkor, och kan koppla 
tillträdet till den centrala plattformstjänsten 
till utnyttjandet av en eller flera 
stödtjänster, är det sannolikt att 
grindvakternas förmåga och incitament att 
utnyttja sin makt som grindvakt i de 
centrala plattformstjänsterna också i dessa 
stödtjänster kommer att öka, till nackdel 
för urvalet och öppenheten när det gäller de 
här tjänsterna.

(14) Grindvakterna får tillsammans med 
sina centrala plattformstjänster 
tillhandahålla ett antal andra stödtjänster, 
såsom identifikationstjänster, betaltjänster, 
tekniska tjänster som stöder 
tillhandahållandet av betaltjänster eller 
betalsystem i app. Eftersom grindvakter 
ofta tillhandahåller sin portfölj av tjänster 
som en del av ett integrerat ekosystem som 
tredjepartsleverantörer av sådana 
stödtjänster inte har tillgång till, åtminstone 
inte på lika villkor, och kan koppla 
tillträdet till den centrala plattformstjänsten 
till utnyttjandet av en eller flera 
stödtjänster, är det sannolikt att 
grindvakternas förmåga och incitament att 
utnyttja sin makt som grindvakt i de 
centrala plattformstjänsterna också i dessa 
stödtjänster kommer att öka, till nackdel 
för urvalet och öppenheten när det gäller de 
här tjänsterna.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Ett mycket stort antal 
företagsanvändare är beroende av en 
central plattformstjänst för att nå ett 
mycket stort antal aktiva slutanvändare 
varje månad, vilket gör det möjligt för 
tjänsteleverantören att påverka 
verksamheten hos en betydande del av 
företagsanvändarna till sin fördel och 
indikerar i princip att leverantören fungerar 
som en viktig nätport. De respektive 
relevanta nivåerna på de siffrorna bör 
fastställas såsom en betydande 
procentandel av hela unionens befolkning 
när det gäller slutanvändarna, och av hela 
populationen av företag som använder 
plattformarna, för att fastställa 
tröskelvärdet för företagsanvändarna.

(20) Ett mycket stort antal 
företagsanvändare är beroende av en 
central plattformstjänst för att nå ett 
mycket stort antal slutanvändare varje 
månad, vilket gör det möjligt för 
tjänsteleverantören att påverka 
verksamheten hos en betydande del av 
företagsanvändarna till sin fördel och 
indikerar i princip att leverantören fungerar 
som en viktig nätport. De respektive 
relevanta nivåerna på de siffrorna bör 
fastställas såsom en betydande 
procentandel av hela unionens befolkning 
när det gäller slutanvändarna, och av hela 
populationen av företag som använder 
plattformarna, för att fastställa 
tröskelvärdet för företagsanvändarna.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) En fast förankrad och varaktig 
ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater till ett mycket stort 
antal företagsanvändare och slutanvändare 
under minst tre år.

(21) En fast förankrad och varaktig 
ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater till ett mycket stort 
antal företagsanvändare och slutanvändare 
under minst tre år. Det bör i en bilaga till 
den här förordningen tillhandahållas en 
förteckning över indikatorer som ska 
användas av leverantörerna av centrala 
plattformstjänster vid mätning av antalet 
slutanvändare varje månad och antalet 
företagsanvändare varje år.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Sådana tröskelvärden kan påverkas 
av marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen. Kommissionen bör därför 
ges befogenhet att anta delegerade akter för 
att specificera metoden för att avgöra om 
de kvantitativa tröskelvärdena har uppnåtts, 
och regelbundet anpassa dem till 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen vid behov. Detta är särskilt 
relevant när det gäller tröskelvärdet för 
börsvärde, som bör indexeras med 
lämpliga intervall.

(22) Sådana tröskelvärden kan påverkas 
av marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen. Kommissionen bör därför 
ges befogenhet att anta delegerade akter för 
att specificera metoden för att avgöra om 
de kvantitativa tröskelvärdena har uppnåtts, 
uppdatera förteckningen över indikatorer 
som anges i bilagan till den här 
förordningen, och regelbundet anpassa 
dem till marknadsutvecklingen och den 
tekniska utvecklingen vid behov. Detta är 
särskilt relevant när det gäller tröskelvärdet 
för börsvärde, som bör indexeras med 
lämpliga intervall.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) De leverantörer av centrala 
plattformstjänster som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena men kan 
lägga fram tillräckligt underbyggda 
argument för att visa att de, under de 
omständigheter som den centrala 
plattformstjänsten i fråga drivs, inte 
uppfyller de objektiva kraven för en 
grindvakt, bör inte betecknas direkt, utan 
endast bli föremål för ytterligare 
utredning. Bevisbördan för att 
presumtionen som härrör från uppfyllandet 
av kvantitativa tröskelvärden inte bör gälla 
en viss leverantör bör bäras av den 
leverantören. I sin bedömning bör 
kommissionen endast beakta de faktorer 
som har ett direkt samband med kraven 
för att utgöra en grindvakt, nämligen 
huruvida det är en viktig nätport som 

(23) Leverantörer av centrala 
plattformstjänster bör kunna visa att de, 
trots att de uppfyller de kvantitativa 
tröskelvärdena, på grund av de 
exceptionella omständigheter som den 
centrala plattformstjänsten i fråga drivs 
under, inte uppfyller de objektiva kraven 
för att betraktas som en grindvakt. För att 
visa detta bör det krävas att de lägger 
fram tillräckligt övertygande argument. 
Den övertygande bevisbördan för att 
presumtionen som härrör från uppfyllandet 
av kvantitativa tröskelvärden inte bör gälla 
en viss leverantör bör bäras av den 
leverantören. Kommissionen bör kunna 
fatta ett beslut genom att förlita sig på de 
kvantitativa tröskelvärdena, och 
tillgängliga uppgifter om 
tjänsteleverantören avsevärt hindrar 
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drivs av en leverantör med betydande 
inverkan på den inre marknaden och med 
en fast förankrad och varaktig ställning, 
som antingen är befintlig eller förutsebar. 
Varje motivering med hänvisning till 
ekonomiska skäl som syftar till att påvisa 
effektivitetsvinster till följd av en viss typ 
av beteende hos leverantören av centrala 
plattformstjänster bör förkastas, eftersom 
de inte är relevanta för betecknandet som 
grindvakt. Kommissionen bör kunna fatta 
ett beslut genom att förlita sig på de 
kvantitativa tröskelvärdena, om 
tjänsteleverantören avsevärt hindrar 
utredningen genom att inte följa de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
vidtar.

utredningen genom att inte följa de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
vidtar. I syfte att förbättra 
marknadstransparensen kan 
kommissionen kräva att information som 
lämnats angående företagsanvändare och 
slutanvändare verifieras av en 
publikmätningsleverantör från tredje part 
som är kvalificerad att utföra sådana 
tjänster i enlighet med de 
marknadsstandarder och 
uppförandekoder som tillämpas i 
unionen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) De betecknade grindvakterna bör 
fullgöra de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning med avseende på var och 
en av de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i det relevanta beslutet om 
betecknande. De obligatoriska reglerna bör 
tillämpas med beaktande av grindvakternas 
ställning som konglomerat, i tillämpliga 
fall. Dessutom bör genomförandeåtgärder 
som kommissionen genom beslut kan 
ålägga grindvakten efter en dialog om 
regleringsfrågor utformas på ett effektivt 
sätt, med beaktande av de centrala 
plattformstjänsternas egenskaper och 
eventuella risker för kringgående och i 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen och de berörda 
företagens och tredje parters 
grundläggande rättigheter.

(29) De betecknade grindvakterna bör 
fullgöra de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning med avseende på var och 
en av de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i det relevanta beslutet om 
betecknande. De obligatoriska reglerna bör 
tillämpas med beaktande av grindvakternas 
ställning som konglomerat, i tillämpliga 
fall. Dessutom bör genomförandeåtgärder 
som kommissionen genom beslut kan 
ålägga grindvakten utformas på ett 
effektivt sätt, med beaktande av de centrala 
plattformstjänsternas egenskaper och 
eventuella risker för kringgående och i 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen och de berörda 
företagens och tredje parters 
grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag 17
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Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den mycket snabbt föränderliga 
och komplexa tekniska karaktären hos 
centrala plattformstjänster kräver en 
regelbunden översyn av statusen för 
grindvakter, även sådana som förutses ha 
en varaktig och fast förankrad position i sin 
verksamhet inom en nära framtid. För att 
ge alla marknadsaktörer, inklusive 
grindvakterna, den säkerhet som krävs när 
det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, 
är det nödvändigt med en tidsfrist för 
sådana regelbundna översyner. Det är 
också viktigt att göra sådana översyner 
regelbundet och minst vartannat år.

(30) Den mycket snabbt föränderliga 
och komplexa tekniska karaktären hos 
centrala plattformstjänster kräver en 
regelbunden översyn av statusen för 
grindvakter, även sådana som förutses ha 
en varaktig och fast förankrad position i sin 
verksamhet inom en nära framtid. För att 
ge alla marknadsaktörer, inklusive 
grindvakterna, den säkerhet som krävs när 
det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, 
är det nödvändigt med en tidsfrist för 
sådana regelbundna översyner. Det är 
också viktigt att göra sådana översyner 
regelbundet och minst en gång per år.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen om 
alla planerade och avslutade förvärv av 
andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn. 
Den informationen bör inte bara ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten inom den 
digitala sektorn och kan därför vara en 
användbar faktor att beakta i samband med 
de marknadsundersökningar som föreskrivs 

(31) För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen om 
alla planerade och avslutade förvärv av 
andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn. 
Den informationen bör inte bara ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten inom den 
digitala sektorn och kan därför vara en 
användbar faktor att beakta i samband med 
de marknadsundersökningar som föreskrivs 
i denna förordning. Kommissionen bör 
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i denna förordning. informera behöriga nationella 
myndigheter om sådana anmälningar. 
Den insamlade informationen kan 
användas för att aktivera det system för 
hänskjutande som fastställs i artikel 22 i 
förordning (EG) nr 139/2004.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, i den mån 
metoden motsvarar den typ av metoder 
som omfattas av en av skyldigheterna i 
denna förordning.

(32) För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
beteende som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om det är avtalsmässigt, kommersiellt, 
tekniskt eller av annan art, i den mån det i 
praktiken har ett likvärdigt ändamål eller 
en likvärdig inverkan på de metoder som 
är förbjudna enligt denna förordning. 
Sådant beteende inbegriper den 
utformning som grindvakten använder, 
presentation av slutanvändarnas val på ett 
icke-neutralt sätt, eller användning av 
strukturen, funktionen eller driftsättet för 
ett användargränssnitt eller en del av 
detta för att undergräva eller försämra 
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användarnas autonomi, beslutsfattande 
eller valmöjligheter.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är begränsade till vad 
som är nödvändigt och motiverat för att 
komma till rätta med grindvakternas 
orättvisa metoder och för att säkerställa 
öppenheten hos centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakter. Därför 
bör skyldigheterna motsvara de metoder 
som anses orättvisa, vilket kan 
åstadkommas genom att ta hänsyn till den 
digitala sektorns särdrag, och där 
erfarenheterna, till exempel från 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, 
visar att de har en särskilt negativ direkt 
inverkan på företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom är det 
nödvändigt att möjliggöra en dialog om 
regleringsfrågor med grindvakter för att 
skräddarsy de skyldigheter som sannolikt 
kommer att kräva särskilda 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
deras effektivitet och proportionalitet. 
Skyldigheterna bör endast uppdateras om 
det upptäcks nya metoder, där man efter en 
grundlig undersökning av deras art och 
inverkan fastställer att de är orättvisa eller 
begränsar öppenheten på samma sätt som 
de otillbörliga metoder som fastställs i 
denna förordning, samtidigt som de undgår 
att omfattas av den befintliga 
uppsättningen skyldigheter.

(33) De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är begränsade till vad 
som är nödvändigt och motiverat för att 
komma till rätta med grindvakternas 
orättvisa metoder och för att säkerställa 
öppenheten hos centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakter. Därför 
bör skyldigheterna motsvara de metoder 
som anses orättvisa, vilket kan 
åstadkommas genom att ta hänsyn till den 
digitala sektorns särdrag, och där 
erfarenheterna, till exempel från 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, 
visar att de har en särskilt negativ direkt 
inverkan på företagsanvändarna och 
slutanvändarna. De skyldigheter som 
fastställs i denna förordning bör ta 
hänsyn till karaktären hos de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls, 
liksom förekomsten av olika 
affärsmodeller. Dessutom är det 
nödvändigt att möjliggöra en dialog om 
regleringsfrågor med grindvakter för att 
skräddarsy de skyldigheter som sannolikt 
kommer att kräva särskilda 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
deras effektivitet och proportionalitet. 
Skyldigheterna bör endast uppdateras om 
det upptäcks nya metoder, där man 
fastställer att de är orättvisa eller begränsar 
öppenheten på samma sätt som de 
otillbörliga metoder som fastställs i denna 
förordning, samtidigt som de undgår att 
omfattas av den befintliga uppsättningen 
skyldigheter.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat alternativ. Den här 
möjligheten bör omfatta alla möjliga källor 
till personuppgifter, inbegripet 
grindvakternas egna tjänster samt 
webbplatser som tillhör tredje part, och bör 
presenteras proaktivt för slutanvändaren på 
ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt.

(36) Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat men likvärdigt 
alternativ. Det mindre individanpassade 
alternativet bör inte vara annorlunda eller 
av sämre kvalitet än den tjänst som 
erbjuds slutanvändare som samtycker till 
att deras personuppgifter kombineras. 
Den här möjligheten bör omfatta alla 
möjliga källor till personuppgifter, 
inbegripet grindvakternas egna tjänster 
samt webbplatser som tillhör tredje part, 
och bör presenteras proaktivt för 
slutanvändaren på ett uttryckligt, tydligt 
och enkelt sätt.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Minderåriga behöver särskilt 
skydd med avseende på sina 
personuppgifter, framför allt när det 
gäller användning för marknadsföring 
eller skapande av personlighets- eller 
användarprofiler och insamling av 
personuppgifter. Därför bör 
personuppgifter om minderåriga som 
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samlats in eller på annat sätt genererats 
av grindvakter inte behandlas för 
kommersiella ändamål, såsom direkt 
marknadsföring, profilering och 
beteendestyrd annonsering.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäll 36b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36b) För att säkerställa rättvisa 
valmöjligheter för slutanvändare bör det 
inte vara svårare att vägra samtycke än att 
ge samtycke. För att skydda 
slutanvändarnas rättigheter och friheter 
bör behandlingen av personuppgifter i 
reklamsyfte dessutom vara i 
överensstämmelse med kraven på 
uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i 
förordning (EU) 2016/679. Vidare bör 
behandling av personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse eller medlemskap i 
fackförening samt uppgifter om hälsa 
eller en fysisk persons sexualliv eller 
sexuella läggning strikt begränsas och 
omfattas av lämpliga skyddsåtgärder 
enligt artikel 9 i förordning (EU) 
2016/679.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 

(37) Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall, genom att införa 
avtalsvillkor, begränsa möjligheten för 
företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
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tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster. Sådana begränsningar 
har en betydande avskräckande effekt på 
grindvakternas företagsanvändare när det 
gäller att använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 
mellanhandskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras valmöjlighet 
när det gäller att differentiera de 
kommersiella villkoren, inklusive pris. En 
sådan begränsning bör gälla alla åtgärder 
med motsvarande verkan, till exempel 
höjda provisionsavgifter eller borttagande 
av företagsanvändares erbjudanden.

erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller via direkta 
affärskanaler. Sådana begränsningar har 
en betydande avskräckande effekt på 
grindvakternas företagsanvändare när det 
gäller att använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster eller motsvarande 
direkta distributionskanaler, vilket 
begränsar möjligheten till konkurrens 
mellan olika plattformar, vilket i sin tur 
begränsar urvalet av alternativa 
nätbaserade mellanhandskanaler för 
slutanvändarna. För att säkerställa att 
företagsanvändarna av grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster fritt kan 
välja andra nätbaserade 
mellanhandstjänster eller andra direkta 
distributionskanaler och differentiera 
villkoren för de produkter eller tjänster 
som de erbjuder sina slutanvändare, bör det 
inte accepteras att grindvakterna begränsar 
deras valmöjlighet när det gäller att 
differentiera de kommersiella villkoren, 
inklusive pris. En sådan begränsning bör 
gälla alla åtgärder med motsvarande 
verkan, till exempel höjda 
provisionsavgifter eller borttagande av 
företagsanvändares erbjudanden.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att förhindra att 
företagsanvändarnas beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
ytterligare stärks bör de ha frihet att främja 
och välja den distributionskanal som de 
anser är lämpligast för att interagera med 
de slutanvändare som de redan har 
förvärvat genom centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakten. Omvänt 
bör slutanvändarna också ha frihet att välja 

(38) För att förhindra att 
företagsanvändarnas beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
ytterligare stärks bör de ha frihet att främja 
och välja den distributionskanal som de 
anser är lämpligast för att interagera med 
de slutanvändare som de redan har 
förvärvat genom centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakten eller 
genom andra kanaler. En förvärvad 
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erbjudanden från sådana företagsanvändare 
och att ingå avtal med dem antingen genom 
grindvakternas centrala plattformstjänster, i 
förekommande fall, eller genom en direkt 
distributionskanal eller en annan indirekt 
distributionskanal som används av 
företagsanvändarna. Detta bör gälla 
främjande av erbjudanden och ingående av 
avtal mellan företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom bör 
slutanvändarnas möjligheter att fritt 
förvärva innehåll, abonnemang, funktioner 
eller andra föremål utanför grindvaktens 
centrala plattformstjänster inte undergrävas 
eller begränsas. Framför allt bör man 
undvika att grindvakterna begränsar 
slutanvändarnas tillgång till och 
användning av sådana tjänster via en 
programvaruapplikation som används i 
deras centrala plattformstjänst. Exempelvis 
bör abonnenter på onlineinnehåll som 
köpts utanför en nedladdningstjänst eller 
från en programvarubutik inte hindras från 
att få tillgång till sådant innehåll på en 
programvaruapplikation på grindvakternas 
centrala plattformstjänst enbart på grund av 
att det köptes utanför 
programvaruapplikationen eller 
programvarubutiken.

slutanvändare är en slutanvändare som 
redan ingått ett avtalsförhållande med 
företagsanvändaren. Sådana 
avtalsförhållanden kan bygga på en avgift 
eller vara kostnadsfria (till exempel gratis 
provperioder eller grupper av kostnadsfria 
tjänster) och kan ingås antingen i 
grindvaktens centrala plattformstjänst 
eller via någon annan kanal. Omvänt bör 
slutanvändarna också ha frihet att välja 
erbjudanden från sådana företagsanvändare 
och att ingå avtal med dem antingen genom 
grindvakternas centrala plattformstjänster, i 
förekommande fall, eller genom en direkt 
distributionskanal eller en annan indirekt 
distributionskanal som används av 
företagsanvändarna. Detta bör gälla 
främjande av erbjudanden, 
kommunikation och ingående av avtal 
mellan företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom bör 
slutanvändarnas möjligheter att fritt 
förvärva innehåll, abonnemang, funktioner 
eller andra föremål utanför grindvaktens 
centrala plattformstjänster inte undergrävas 
eller begränsas. Framför allt bör man 
undvika att grindvakterna begränsar 
slutanvändarnas tillgång till och 
användning av sådana tjänster via en 
programvaruapplikation som används i 
deras centrala plattformstjänst. Exempelvis 
bör abonnenter på onlineinnehåll som 
köpts utanför en nedladdningstjänst eller 
från en programvarubutik inte hindras från 
att få tillgång till sådant innehåll på en 
programvaruapplikation på grindvakternas 
centrala plattformstjänst enbart på grund av 
att det köptes utanför 
programvaruapplikationen eller 
programvarubutiken.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter. Till exempel 
kan företagsanvändarna vilja framföra 
klagomål om olika typer av otillbörliga 
metoder, såsom diskriminerande villkor för 
åtkomst, omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

(39) För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas eller 
slutanvändarnas, inbegripet 
visselblåsares, rätt att väcka frågor om 
orättvist beteende från grindvakternas sida 
hos alla relevanta administrativa eller andra 
offentliga myndigheter. Till exempel kan 
företagsanvändarna eller slutanvändarna 
vilja framföra klagomål om olika typer av 
otillbörliga metoder, såsom 
diskriminerande villkor för åtkomst, 
omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra eller 
hämma en sådan möjlighet att väcka frågor 
eller begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Identifieringstjänster är avgörande 
för att företagsanvändare ska kunna 
bedriva sin verksamhet, eftersom de inte 

(40) Grindvakter erbjuder en rad 
kompletterande tjänster. För att 
säkerställa öppenheten för konkurrens är 



PE692.792v02-00 26/644 RR\1244436SV.docx

SV

endast möjliggör en optimering av 
tjänsterna, i den utsträckning som tillåts 
enligt förordning (EU) 2016/679 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG33, utan även ökar förtroendet 
för transaktioner online, i enlighet med 
unionsrätten eller nationell lagstiftning. En 
grindvakt bör därför inte utnyttja sin 
ställning som leverantör av centrala 
plattformstjänster genom att kräva att de 
företagsanvändare som är beroende av dem 
inkluderar den identifieringstjänst som 
tillhandahålls av grindvakten själv som en 
del av deras tillhandahållande av tjänster 
eller produkter till sina slutanvändare, om 
andra identifieringstjänster finns 
tillgängliga för företagsanvändarna.

det avgörande att företagsanvändare är fria 
att välja sådana kompletterande tjänster 
utan att behöva frukta några skadliga 
effekter för tillhandahållandet av den 
centrala plattformstjänsten och att bedriva 
sin verksamhet, eftersom de inte endast 
möjliggör en optimering av tjänsterna, i 
den utsträckning som tillåts enligt 
förordning (EU) 2016/679 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG33, utan även ökar förtroendet 
för transaktioner online, i enlighet med 
unionsrätten eller nationell lagstiftning. En 
grindvakt bör därför inte utnyttja sin 
ställning som leverantör av centrala 
plattformstjänster genom att kräva att de 
företagsanvändare som är beroende av 
dem använder, erbjuder eller inkluderar 
någon kompletterande tjänst som 
tillhandahålls av grindvakten eller en 
särskild tredje part, om andra 
kompletterande tjänster finns tillgängliga 
för företagsanvändarna. En grindvakt bör 
i slutändan inte utnyttja sin ställning som 
leverantör av centrala plattformstjänster 
genom att kräva att de företagsanvändare 
som är beroende av dem inkluderar den 
identifieringstjänst som tillhandahålls av 
grindvakten själv som en del av deras 
tillhandahållande av tjänster eller produkter 
till sina slutanvändare, om andra 
identifieringstjänster finns tillgängliga för 
företagsanvändarna.

__________________ __________________
33 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 41
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

(41) Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten svårare eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 

(42) Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
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annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till information som gör det möjligt för 
båda parter att förstå vilket pris som betalas 
för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt förse 
de annonsörer och utgivare till vilka de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster, 
med kostnadsfri, effektiv och regelbunden 
information i realtid som gör det möjligt 
för båda parter att förstå vilket pris som 
betalas för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan samt 
annonseringens tillgänglighet och 
synlighet.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Företagsanvändarna kan också köpa 
annonseringstjänster från en leverantör av 
centrala plattformstjänster i syfte att 
tillhandahålla varor och tjänster till 
slutanvändarna. Då kan det hända att data 
inte genereras på den centrala 
plattformstjänsten, utan tillhandahålls den 
centrala plattformstjänsten av 
företagsanvändaren eller genereras utifrån 
dess operationer via den berörda centrala 
plattformstjänsten. I vissa fall kan den 
centrala plattformstjänst som 
tillhandahåller annonsering ha en dubbel 
roll, som mellanhand och leverantör av 

(44) Företagsanvändarna kan också köpa 
annonseringstjänster från en leverantör av 
centrala plattformstjänster i syfte att 
tillhandahålla varor och tjänster till 
slutanvändarna. Då kan det hända att data 
inte genereras på den centrala 
plattformstjänsten, utan tillhandahålls den 
centrala plattformstjänsten av 
företagsanvändaren eller genereras utifrån 
dess operationer via den berörda centrala 
plattformstjänsten. I vissa fall kan den 
centrala plattformstjänst som 
tillhandahåller annonsering ha en dubbel 
roll, som mellanhand och leverantör av 
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annonseringstjänster. I enlighet därmed bör 
skyldigheten om förbud för grindvakter 
med dubbla roller att använda 
företagsanvändarnas data även gälla data 
som en central plattformstjänst har mottagit 
av företag i syfte att tillhandahålla 
annonseringstjänster med koppling till den 
centrala plattformstjänsten.

annonseringstjänster. I enlighet därmed bör 
skyldigheten om förbud för grindvakter 
med dubbla roller att använda 
företagsanvändarnas data även gälla data 
som en central plattformstjänst har mottagit 
av företag i syfte att tillhandahålla 
annonseringstjänster med koppling till den 
centrala plattformstjänsten. Grindvakten 
bör dessutom avstå från att lämna ut 
kommersiellt känsliga uppgifter som 
erhålls i samband med en av dess 
annonseringstjänster till någon tredje part 
som ingår i samma företag, och ska inte 
heller använda sådana kommersiellt 
känsliga uppgifter för andra ändamål än 
för att tillhandahålla den specifika 
annonseringstjänsten, såvida det inte är 
nödvändigt för att genomföra en 
affärstransaktion.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster förinstalleras av en 
grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna 
valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra 
slutanvändarna från att avinstallera 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst och därigenom 
gynna deras egna 
programvaruapplikationer.

(46) En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster förinstalleras av en 
grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna 
valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra 
slutanvändarna från att avinstallera 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst och därigenom 
gynna deras egna 
programvaruapplikationer. En grindvakt 
får begränsa sådan avinstallation när 
sådana applikationer är nödvändiga för 
att operativsystemet eller enheten ska 
fungera.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet. För att 
säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda grindvakten 
genomföra proportionella tekniska eller 
avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta 
mål, om grindvakten kan visa att sådana 
åtgärder är nödvändiga och motiverade och 
att det inte finns några mindre restriktiva 
åtgärder för att skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet.

(47) De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet. För att 
säkerställa öppenhet bör grindvakten när 
det är relevant uppmana slutanvändaren 
att bestämma huruvida den nedladdade 
applikationen eller appbutiken bör bli 
standardalternativet. För att säkerställa att 
tredje parts programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda grindvakten 
genomföra proportionella tekniska eller 
avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta 
mål, om grindvakten kan visa att sådana 
åtgärder är nödvändiga och motiverade och 
att det inte finns några mindre restriktiva 
åtgärder för att skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen för sina 
egna erbjudanden, i motsats till produkter 
från tredje parter som också bedriver 
verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten eller visas på en e-
marknadsplats. Under dessa 
omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 

(48) Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen för sina 
egna erbjudanden, i motsats till produkter 
från tredje parter som också bedriver 
verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. En sådan 
förmånlig eller inbäddad visning av en 
separat onlinebaserad förmedlingstjänst 
bör betraktas som gynnande, oavsett om 
informationen eller resultaten inom de 
gynnade grupperna av specialiserade 
resultat också kan tillhandahållas av 
konkurrerande tjänster och som sådana 
rangordnas på ett icke-diskriminerande 
sätt. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
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möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten eller visas på en e-
marknadsplats. Under dessa 
omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster vilket leder till intressekonflikter. 
Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) I sådana situationer bör grindvakten 
inte ägna sig åt någon form av 
differentierad eller förmånlig behandling 
vid rangordning på centrala 
plattformstjänster, vare sig rättsligt, 
kommersiellt eller tekniskt, till förmån för 
produkter eller tjänster som den erbjuder 
själv eller genom en företagsanvändare 
som den kontrollerar. För att säkerställa att 
denna skyldighet är effektiv bör det även 
säkerställas att de villkor som gäller för en 
sådan rangordning i allmänhet också är 
rättvisa. Rangordningen bör i detta 
sammanhang omfatta alla former av relativ 
synlighet, inbegripet visning, 
betygsättning, länkning eller röstresultat. 
För att säkerställa att den här skyldigheten 
är effektiv och inte kan kringgås bör den 
även tillämpas på alla åtgärder som kan ha 
en likvärdig effekt som den differentierade 
eller förmånliga behandlingen i 
rangordningen. De riktlinjer som antas i 
enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 
2019/1150 bör också underlätta 

(49) I sådana situationer bör grindvakten 
inte ägna sig åt någon form av 
differentierad eller förmånlig behandling 
vid rangordning på centrala 
plattformstjänster, vare sig rättsligt, 
kommersiellt eller tekniskt, till förmån för 
produkter eller tjänster som den erbjuder 
själv eller genom en företagsanvändare 
som den kontrollerar. För att säkerställa att 
denna skyldighet är effektiv bör det även 
säkerställas att de villkor som gäller för en 
sådan rangordning i allmänhet också är 
rättvisa. Rangordningen bör i detta 
sammanhang omfatta alla former av relativ 
synlighet, inbegripet visning, 
betygsättning, länkning eller röstresultat. 
För att säkerställa att den här skyldigheten 
är effektiv och inte kan kringgås bör den 
även tillämpas på alla åtgärder som kan ha 
en likvärdig effekt som den differentierade 
eller förmånliga behandlingen i 
rangordningen. För att undvika 
intressekonflikter bör grindvakter 
dessutom vara skyldiga att behandla sin 



RR\1244436SV.docx 33/644 PE692.792v02-00

SV

genomförandet och efterlevnaden av den 
här skyldigheten34.

egen produkt eller sina egna tjänster som 
en separat affärsdrivande enhet som är 
kommersiellt gångbar i egenskap av 
fristående tjänst. De riktlinjer som antas i 
enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 
2019/1150 bör också underlätta 
genomförandet och efterlevnaden av den 
här skyldigheten34. 

__________________ __________________
34 Kommissionens tillkännagivande om 
Riktlinjer om insyn i rangordningen i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT 
C 424, 8.12.2020, s. 1).

34 Kommissionens tillkännagivande om 
Riktlinjer om insyn i rangordningen i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT 
C 424, 8.12.2020, s. 1).

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52a) Bristen på samtrafikfunktioner 
bland grindvakttjänster kan i hög grad 
påverka användarnas valfrihet och 
möjlighet till byte på grund av att 
slutanvändaren inte kan återskapa sociala 
anslutningar och nätverk som 
tillhandahålls av grindvakten, även om 
multihoming är möjligt. Det bör därför 
vara tillåtet för alla leverantörer av 
likvärdiga centrala plattformstjänster att 
på begäran och kostnadsfritt bedriva 
samtrafik med grindvakternas 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster eller sociala 
nätverkstjänster. Samtrafik bör 
tillhandahållas enligt de villkor och den 
kvalitet som finns tillgänglig eller 
används av grindvakten, samtidigt som en 
hög nivå av säkerhet och skydd av 
personuppgifter säkerställs. I det särskilda 
fallet med nummerberoende 
interpersonella kommunikationstjänster 
bör kraven om samtrafik innebära att 
tredjepartsleverantörer ges möjlighet att 
begära tillträde till och samtrafik för 
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funktioner som text, video, röst och bild, 
samtidigt som de bör tillhandahålla 
tillträde till och samtrafik för 
grundläggande funktioner i sociala 
nätverkstjänster, såsom inlägg, 
gillamarkeringar och kommentarer. 
Samtrafikåtgärder för nummeroberoende 
interpersonella kommunikationstjänster 
bör införas i enlighet med 
bestämmelserna i kodexen för elektronisk 
kommunikation, särskilt de villkor och 
förfaranden som fastställs i artikel 61 i 
kodexen. Dessa åtgärder bör dock ha som 
förutsättning att leverantörer av 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster som har utsetts 
till grindvakt uppfyller de villkor som 
krävs för att utlösa förfarandena, 
närmare bestämt att de uppnår en 
betydande grad av täckning och 
upptagning hos användarna, och därför 
bör det föreskrivas minimikrav för 
tillämplig interoperabilitet.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 
kostnadsfri tillgång till grindvakternas 

(53) Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 
fullständig information om och insyn i de 
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resultatmätningsverktyg och den 
information som krävs för att 
annonsörerna, de reklambyråer som agerar 
för ett företags räkning och förläggarna 
ska kunna utföra sina egna oberoende 
kontroller av tillhandahållandet av de 
relevanta webbannonseringstjänsterna.

parametrar och data som används för 
beslutsfattande, verkställande och 
mätning av förmedlingstjänsterna. En 
grindvakt bör på begäran ge kostnadsfri 
tillgång till grindvaktens 
resultatmätningsverktyg och den 
information som krävs för att 
annonsörerna, de reklambyråer som agerar 
för ett företags räkning och utgivarna ska 
kunna utföra sina egna oberoende 
kontroller av tillhandahållandet av de 
relevanta webbannonseringstjänsterna.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) I synnerhet fungerar de grindvakter 
som ger tillgång till programvarubutiker 
som en viktig nätport för de 
företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 
och företagsanvändarna av deras 
programvarulager bör de grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 

(57) I synnerhet fungerar de grindvakter 
som ger tillgång till centrala 
plattformstjänster som en viktig nätport 
för de företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 
och företagsanvändarna av deras centrala 
plattformstjänster bör de grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
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programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster].

programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av centrala 
plattformstjänster att ta det ansvar som 
krävs i kampen mot olagligt och oönskat 
innehåll i enlighet med förordning 
[rättsakten om digitala tjänster].

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Skäl 57a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57a) Införandet av grindvakternas 
skyldigheter för tillträde, installation, 
portabilitet eller interoperabilitet kan 
underlättas av användandet av tekniska 
standarder. I det här avseendet bör 
kommissionen identifiera lämpliga och 
ofta använda tekniska IKT-standarder 
från standardiseringsorgan i enlighet med 
artikel 13 i förordning (EU) nr 1025/12 
eller, i tillämpliga fall, be/begära att 
europeiska standardiseringsorgan 
utvecklar dem.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 

(58) Målet med denna förordning är att 
säkerställa att den digitala ekonomin 
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förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Det kan dock i 
vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog med den berörda 
grindvakten, ytterligare specificerar vissa 
av de åtgärder som den berörda 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
fullgöra de skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare. Denna 
möjlighet till dialog kring regelverket bör 
göra det lättare för grindvakterna att följa 
förordningen och skyndsamt genomföra 
förordningen på korrekt sätt.

förblir rättvis och öppen för konkurrens, i 
syfte att främja innovation, högkvalitativa 
digitala produkter och tjänster, rättvisa 
och konkurrenskraftiga priser samt hög 
kvalitet och valmöjligheter för 
slutanvändarna i den digitala sektorn. För 
att säkerställa att de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning är effektiva 
och samtidigt begränsade till vad som är 
nödvändigt för att säkerställa öppenheten 
och åtgärda de skadliga effekterna av 
grindvakternas otillbörliga beteende, är det 
viktigt att tydligt definiera och begränsa 
dem så att grindvakterna omedelbart kan 
uppfylla dem – i full överensstämmelse 
med förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten – 
liksom tillgänglighetskrav för personer 
med funktionsnedsättning i enlighet med 
direktiv 2019/882. Grindvakterna bör 
säkerställa inbyggd överensstämmelse med 
denna förordning. De nödvändiga 
åtgärderna bör därför i möjligaste mån och 
i tillämpliga fall integreras i den tekniska 
utformning som grindvakterna använder. 
Det kan dock i vissa fall vara lämpligt att 
kommissionen, efter en dialog med den 
berörda grindvakten, och, där så är 
lämpligt, efter samråd med berörda tredje 
parter, i ett beslut ytterligare specificerar 
vissa av de åtgärder som den berörda 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
fullgöra de skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare. Denna 
möjlighet till dialog kring regelverket bör 
göra det lättare för grindvakterna att följa 
förordningen och skyndsamt genomföra 
förordningen på korrekt sätt.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Som ett ytterligare inslag för att (59) Som ett ytterligare inslag för att 
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säkerställa proportionaliteten bör 
grindvakterna ges möjlighet att begära 
tillfälligt upphävande, i den utsträckning 
det är nödvändigt, av en specifik skyldighet 
under exceptionella omständigheter som 
ligger utanför grindvaktens kontroll, till 
exempel en oförutsedd extern chock som 
tillfälligt har eliminerat en betydande del 
av slutanvändarnas efterfrågan på den 
relevanta centrala plattformstjänsten, om 
grindvakten visar att fullgörandet av en 
särskild skyldighet äventyrar den 
ekonomiska bärkraften hos den berörda 
grindvaktens verksamhet i unionen.

säkerställa proportionaliteten bör 
grindvakterna ges möjlighet att begära 
tillfälligt upphävande, i den utsträckning 
det är nödvändigt, av en specifik skyldighet 
under exceptionella omständigheter som 
ligger utanför grindvaktens kontroll, till 
exempel en oförutsedd extern chock som 
tillfälligt har eliminerat en betydande del 
av slutanvändarnas efterfrågan på den 
relevanta centrala plattformstjänsten, om 
grindvakten visar att fullgörandet av en 
särskild skyldighet äventyrar den 
ekonomiska bärkraften hos den berörda 
grindvaktens verksamhet i unionen. 
Kommissionen bör i sitt beslut ange 
skälen för att bevilja det tillfälliga 
upphävandet, och se över beslutet 
regelbundet för att bedöma huruvida 
villkoren för beviljandet fortfarande är 
giltiga.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) I undantagsfall som är motiverade 
med hänsyn till allmän moral, folkhälsa 
eller allmän säkerhet bör kommissionen 
kunna besluta att den berörda skyldigheten 
inte gäller en viss central plattformstjänst. 
Att dessa allmänintressen påverkas kan 
tyda på att kostnaderna för samhället som 
helhet för att genomföra en viss skyldighet 
i vissa undantagsfall skulle vara för höga 
och därmed oproportionerliga. Dialogen 
kring regelverket i syfte att underlätta 
fullgörandet med begränsade möjligheter 
till tillfälligt upphävande och undantag bör 
säkerställa proportionaliteten i 
skyldigheterna i denna förordning utan att 
undergräva de avsedda förhandseffekterna 
på rättvisan och öppenheten.

(60) I undantagsfall som är motiverade 
med hänsyn till allmän moral, folkhälsa 
eller allmän säkerhet bör kommissionen 
kunna besluta att den berörda skyldigheten 
inte gäller en viss central plattformstjänst. 
Att dessa allmänintressen påverkas kan 
tyda på att kostnaderna för samhället som 
helhet för att genomföra en viss skyldighet 
i vissa undantagsfall skulle vara för höga 
och därmed oproportionerliga. Dialogen 
kring regelverket i syfte att underlätta 
fullgörandet med begränsade och 
vederbörligen motiverade möjligheter till 
tillfälligt upphävande och undantag bör 
säkerställa proportionaliteten i 
skyldigheterna i denna förordning utan att 
undergräva de avsedda förhandseffekterna 
på rättvisan och öppenheten. När ett 
sådant undantag beviljas bör 
kommissionen se över sitt beslut vartannat 
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år.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. En lämplig grad 
av transparens i de profileringsmetoder 
som grindvakterna använder gör det lättare 
att konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna genom att 
grindvakterna utsätts för yttre 
påtryckningar att förhindra att en 
djupgående konsumentprofilering görs till 
branschstandard, med tanke på att 
potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Ökad transparens bör göra det 
möjligt för andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster att differentiera sig bättre 
genom att använda överlägsen utrustning 
som tryggar den personliga integriteten. 
För att säkerställa en miniminivå av 
effektivitet hos den här 
transparensskyldigheten bör grindvakterna 
åtminstone tillhandahålla en beskrivning av 
på vilken grund profileringen utförs, 
inbegripet om personuppgifter och data 
som härrör från användaraktiviteter 
används, vilken behandling som görs, för 
vilka ändamål profilen förbereds och 
slutligen används, hur profileringen 
påverkar grindvakternas tjänster, samt 
vilka åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för slutanvändarna att få kännedom 
om den relevanta användningen av sådan 
profilering, och för att begära deras 
samtycke.

(61) Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. En lämplig grad 
av transparens i de profileringsmetoder 
som grindvakterna använder gör det lättare 
att konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna genom att 
grindvakterna utsätts för yttre 
påtryckningar att förhindra att en 
djupgående konsumentprofilering görs till 
branschstandard, med tanke på att 
potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Ökad transparens bör göra det 
möjligt för andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster att differentiera sig bättre 
genom att använda överlägsen utrustning 
som tryggar den personliga integriteten. 
För att säkerställa en miniminivå av 
effektivitet hos den här 
transparensskyldigheten bör grindvakterna 
åtminstone tillhandahålla en beskrivning av 
på vilken grund profileringen utförs, 
inbegripet om personuppgifter och data 
som härrör från användaraktiviteter 
används, vilken behandling som görs, för 
vilka ändamål profilen förbereds och 
slutligen används, hur profileringen 
påverkar grindvakternas tjänster, samt 
vilka åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för slutanvändarna att få kännedom 
om den relevanta användningen av sådan 
profilering, och för att begära deras 
samtycke. 
Konsumentskyddsmyndigheternas 



PE692.792v02-00 40/644 RR\1244436SV.docx

SV

sakkunskap i egenskap av medlemmar i 
högnivågruppen för digitala 
tillsynsmyndigheter bör särskilt beaktas 
vid bedömningen av metoder för 
konsumentprofilering. Kommissionen 
bör, i samråd med Europeiska 
datatillsynsmannen, Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, civilsamhället och 
sakkunniga, utveckla standarder och 
processer för revisionen.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) För att säkerställa ett fullständigt 
och varaktigt uppnående av målen för 
denna förordning bör kommissionen kunna 
bedöma om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt utan att den uppnår de 
kvantitativa tröskelvärden som fastställs i 
denna förordning, om en grindvakts 
systematiskt bristande fullgörande 
motiverar att ytterligare korrigerande 
åtgärder vidtas, och om förteckningen över 
skyldigheter för att ta itu ,med orättvisa 
metoder av grindvakter bör ses över och 
ytterligare metoder som är lika orättvisa 
och begränsar de digitala marknadernas 
öppenhet bör identifieras. En sådan 
bedömning bör baseras på 
marknadsundersökningar som ska 
genomföras inom en lämplig tidsram, med 
hjälp av tydliga förfaranden och tidsfrister, 
för att stödja denna förordnings 
förhandseffekt på öppenheten och rättvisan 
inom den digitala sektorn, och för att ge 
den rättssäkerhet som krävs.

(62) För att säkerställa ett fullständigt 
och varaktigt uppnående av målen för 
denna förordning bör kommissionen kunna 
bedöma om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt utan att den uppnår de 
kvantitativa tröskelvärden som fastställs i 
denna förordning, om en grindvakts 
systematiskt bristande fullgörande 
motiverar att ytterligare korrigerande 
åtgärder vidtas, om förteckningen över 
skyldigheter för att ta itu med orättvisa 
metoder av grindvakter bör ses över och 
om ytterligare metoder som är lika 
orättvisa och begränsar de digitala 
marknadernas öppenhet behöver utredas. 
En sådan bedömning bör baseras på 
marknadsundersökningar som ska 
genomföras inom en lämplig tidsram, med 
hjälp av tydliga förfaranden och bindande 
tidsfrister, för att stödja denna förordnings 
förhandseffekt på öppenheten och rättvisan 
inom den digitala sektorn, och för att ge 
den rättssäkerhet som krävs.

Ändringsförslag 44
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Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) Kommissionen bör undersöka och 
bedöma om ytterligare beteendemässiga 
korrigerande åtgärder eller, i 
förekommande fall, strukturella 
korrigerande åtgärder är motiverade för att 
säkerställa att grindvakten inte kan 
motverka målen i denna förordning genom 
systematiskt bristande fullgörande av en 
eller flera av de skyldigheter som fastställs 
i denna förordning, vilket ytterligare stärkt 
dess ställning som grindvakt. Detta skulle 
vara fallet om grindvakternas storlek på 
den inre marknaden har ökat ytterligare, 
företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas ekonomiska beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
har stärkts ytterligare, eftersom deras 
antal har ökat ytterligare och grindvakten 
gynnas av att dess ställning befästs. 
Kommissionen bör därför i sådana fall ha 
befogenhet att införa eventuella 
korrigerande åtgärder, vare sig de är 
beteendemässiga eller strukturella, med 
vederbörlig hänsyn till 
proportionalitetsprincipen. Strukturella 
korrigerande åtgärder, såsom juridisk, 
funktionell eller strukturell separation, 
inbegripet avyttring av en verksamhet 
eller delar av den, bör införas endast om 
det inte finns någon lika effektiv 
beteendemässig åtgärd eller om en lika 
effektiv beteendemässig åtgärd skulle vara 
mer betungande för det berörda företaget 
än den strukturella korrigerande 
åtgärden. Ändringar av ett företags 
struktur som förelåg innan det 
systematiskt bristande fullgörandet 
fastställdes är endast proportionerliga om 
det finns en betydande risk för att det 
systematiskt bristande fullgörandet beror 
på det berörda företagets struktur.

(64) Kommissionen bör undersöka och 
bedöma om ytterligare beteendemässiga 
korrigerande åtgärder eller, i 
förekommande fall, strukturella 
korrigerande åtgärder är motiverade för att 
säkerställa att grindvakten inte kan 
motverka målen i denna förordning genom 
systematiskt bristande fullgörande av en 
eller flera av de skyldigheter som fastställs 
i denna förordning. Kommissionen bör 
därför i sådana fall med systematisk 
bristande överensstämmelse ha befogenhet 
att införa eventuella korrigerande åtgärder, 
vare sig de är beteendemässiga eller 
strukturella, som krävs för att säkerställa 
effektiv överensstämmelse med den här 
förordningen. Kommissionen kan 
förbjuda grindvakter att ägna sig åt 
förvärv (inbegripet ”konkurrensdödande 
förvärv”) inom de områden som är 
relevanta för denna förordning, t.ex. 
digital teknik eller datarelaterade 
sektorer, t.ex. spel, forskningsinstitut, 
konsumentvaror, fitnesshjälpmedel, 
hälsobevakning, finansiella tjänster, och 
under en begränsad tidsperiod om detta är 
nödvändigt och proportionellt för att 
komma till rätta med den skada som 
orsakas av upprepade överträdelser eller 
för att förhindra ytterligare skada på 
öppenheten och rättvisan på den inre 
marknaden. När kommissionen gör detta 
kan den ta hänsyn till olika faktorer, 
såsom sannolika nätverkseffekter, 
konsolidering av data och eventuella 
långsiktiga effekter, eller huruvida och 
när anskaffandet av mål med specifika 
dataresurser på ett betydande sätt kan 
äventyra marknadernas 
konkurrensförmåga och konkurrenskraft 
genom horisontella eller vertikala 
verkningar eller konglomeratverkningar.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65a) Interimistiska åtgärder kan vara 
ett viktigt verktyg för att säkerställa att de 
överträdelser som utreds inte under en 
pågående utredning leder till allvarlig och 
omedelbar skada för grindvakternas 
företagsanvändare eller slutanvändare. I 
brådskande fall där en risk för allvarlig 
och omedelbar skada för grindvakters 
företagsanvändare eller slutanvändare 
skulle kunna uppstå till följd av nya 
metoder som skulle kunna undergräva 
konkurrensmöjligheterna för de centrala 
plattformstjänsterna bör kommissionen 
kunna genomföra interimistiska åtgärder 
genom att tillfälligt införa skyldigheter för 
den berörda grindvakten. Dessa 
interimistiska åtgärder bör begränsas till 
vad som är nödvändigt och motiverat. De 
bör gälla i avvaktan på att 
marknadsundersökningen avslutas och på 
det motsvarande slutliga beslutet från 
kommissionen enligt artikel 17.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Om en grindvakt under ett 
förfarande avseende bristande 
fullgörande eller en undersökning av 
systemiskt bristande fullgörande erbjuder 
kommissionen åtaganden, bör 
kommissionen ha möjlighet att anta ett 
beslut som gör dessa åtaganden bindande 
för den berörda grindvakten, om den 
konstaterar att åtagandena säkerställer att 
skyldigheterna i denna förordning 
fullgörs effektivt. I det beslutet bör det 

utgår
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också konstateras att det inte längre finns 
skäl för kommissionen att ingripa.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Kommissionen bör direkt kunna 
begära att företag eller 
företagssammanslutningar tillhandahåller 
alla relevanta bevis, data och information. 
Dessutom bör kommissionen kunna begära 
all relevant information från alla offentliga 
myndigheter, organ eller byråer i 
medlemsstaten eller från fysiska eller 
juridiska personer vid tillämpningen av 
denna förordning. När företagen följer ett 
kommissionsbeslutet är de skyldiga att 
besvara frågor om de faktiska 
omständigheterna och tillhandahålla 
handlingar.

(70) Kommissionen bör direkt kunna 
begära att företag eller 
företagssammanslutningar tillhandahåller 
alla relevanta bevis, data och information. 
De tidsfrister som fastställs av 
kommissionen för begäran om 
information bör respektera ett företags 
eller en företagssammanslutnings storlek 
och kapacitet. Dessutom bör 
kommissionen kunna begära all relevant 
information från alla offentliga 
myndigheter, organ eller byråer i 
medlemsstaten eller från fysiska eller 
juridiska personer vid tillämpningen av 
denna förordning. När företagen följer ett 
kommissionsbeslutet är de skyldiga att 
besvara frågor om de faktiska 
omständigheterna och tillhandahålla 
handlingar.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) I samband med förfaranden som 
genomförs enligt denna förordning bör de 
berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Samtidigt som de 
berörda företagens rätt till god förvaltning 
och rätt till försvar, särskilt rätten att få 
tillgång till handlingarna i ärendet och 
rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt 

(75) I samband med förfaranden som 
genomförs enligt denna förordning bör de 
berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Samtidigt som de 
berörda företagens rätt till god förvaltning 
och rätt till försvar, särskilt rätten att få 
tillgång till handlingarna i ärendet och 
rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt 
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att konfidentiella uppgifter skyddas. 
Dessutom bör kommissionen, med respekt 
för sekretesskyddet av informationen, se 
till att all information som åberopas i 
samband med beslutet lämnas ut i en 
omfattning som gör det möjligt för den 
som beslutet riktar sig till att förstå de 
omständigheter och överväganden som lett 
fram till beslutet. Slutligen kan på vissa 
villkor vissa affärshandlingar, såsom 
kommunikation mellan advokater och 
deras klienter, betraktas som konfidentiella 
om de relevanta villkoren är uppfyllda.

att konfidentiella uppgifter och känsliga 
kommersiella uppgifter, som skulle kunna 
påverka integriteten för 
affärshemligheter, skyddas. Dessutom bör 
kommissionen, med respekt för 
sekretesskyddet av informationen, se till att 
all information som åberopas i samband 
med beslutet lämnas ut i en omfattning som 
gör det möjligt för den som beslutet riktar 
sig till att förstå de omständigheter och 
överväganden som lett fram till beslutet. 
Slutligen kan på vissa villkor vissa 
affärshandlingar, såsom kommunikation 
mellan advokater och deras klienter, 
betraktas som konfidentiella om de 
relevanta villkoren är uppfyllda.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Skäl 75a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75a) För att underlätta samarbete och 
samordning mellan kommissionen och 
medlemsstaterna kring 
verkställighetsåtgärder ska en 
högnivågrupp bestående av 
tillsynsmyndigheter med ansvar för den 
digitala sektorn inrättas, med befogenhet 
att ge råd till kommissionen. Inrättandet 
av den gruppen av tillsynsmyndigheter 
bör innebära att utbyte av information 
och bästa praxis mellan medlemsstaterna 
möjliggörs och att det blir en bättre 
övervakning och därmed ett kraftfullare 
genomförande av denna förordning.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Skäl 75b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75b) Kommissionen bör tillämpa 
bestämmelserna i denna förordning i nära 
samarbete med behöriga nationella 
myndigheter för att säkerställa effektiv 
verkställighet, liksom ett konsekvent 
genomförande av denna förordning, och 
för att underlätta samarbetet med 
nationella myndigheter.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Skäl 76

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(76) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av artiklarna 3, 6, 12, 
13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 och 30, bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201135.

(76) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av artiklarna 3, 5, 6, 12, 
13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 och 30, bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201135.

__________________ __________________
35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) Den rådgivande kommitté som 
inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 
182/2011 bör också yttra sig om vissa 

(77) Den rådgivande kommitté som 
inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 
182/2011 bör också yttra sig om vissa 



PE692.792v02-00 46/644 RR\1244436SV.docx

SV

enskilda kommissionsbeslut som utfärdats 
enligt denna förordning. I syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn överallt i 
unionen där grindvakter finns bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen för att kunna komplettera 
denna förordning. Delegerade akter bör 
framför allt antas när det gäller metoden 
för att fastställa kvantitativa tröskelvärden 
för betecknande av grindvakter enligt 
denna förordning och när det gäller 
uppdateringen av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning, om 
kommissionen på grundval av en 
marknadsundersökning har fastställt 
behovet av att uppdatera skyldigheterna 
för att åtgärda metoder som begränsar 
centrala plattformstjänsters öppenhet eller 
som är orättvisa. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
och att dessa samråd genomförs i enlighet 
med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 201636. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

enskilda kommissionsbeslut som utfärdats 
enligt denna förordning. I syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn överallt i 
unionen där grindvakter finns bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen för att kunna komplettera 
denna förordning. Delegerade akter bör 
framför allt antas när det gäller metoden 
för att fastställa kvantitativa tröskelvärden 
för betecknande av grindvakter enligt 
denna förordning. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
och att dessa samråd genomförs i enlighet 
med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 201636. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

__________________ __________________
36 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

36 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Skäl 77a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77a) Nationella domstolar kommer att 
ha en viktig roll i tillämpningen av denna 
förordning och bör ha möjlighet att be 
kommissionen att skicka information eller 
yttranden i frågor som rör tillämpningen 
av denna förordning. Samtidigt bör 
kommissionen kunna lämna muntliga 
eller skriftliga synpunkter till domstolarna 
i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Skäl 77b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77b) Visselblåsare kan göra behöriga 
myndigheter uppmärksamma på ny 
information som kan vara till nytta i 
arbetet med att upptäcka överträdelser av 
denna förordning och påföra sanktioner. 
Genom denna förordning bör det därför 
säkerställas att det finns lämpliga 
arrangemang som ger visselblåsare 
möjlighet att uppmärksamma behöriga 
myndigheter på faktiska eller potentiella 
överträdelser av denna förordning och 
skyddar dem mot repressalier.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Skäl 77c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77c) Slutanvändarna bör ha rätt att 
åberopa sina rättigheter i förhållande till 
de skyldigheter som infördes för 
grindvakter under denna förordning 
genom grupptalan i enlighet med direktiv 
(EU) 2020/1828.
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78) Kommissionen bör regelbundet 
utvärdera denna förordning och noga 
övervaka dess effekter i fråga om öppenhet 
och rättvisa på affärsförbindelser i 
onlineplattformsekonomin, särskilt i syfte 
att fastställa behovet av ändringar mot 
bakgrund av relevant teknisk eller 
kommersiell utveckling. Denna utvärdering 
bör inbegripa en regelbunden översyn av 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster och de skyldigheter som 
gäller för grindvakter samt efterlevnaden 
av dessa, i syfte att säkerställa att de 
digitala marknaderna i hela unionen är 
öppna och rättvisa. För att få en bred 
överblick över utvecklingen inom sektorn 
bör man inom ramen för utvärderingen ta 
hänsyn till medlemsstaternas och de 
berörda parternas erfarenheter. 
Kommissionen får i detta avseende även 
beakta de yttranden och rapporter som 
lagts fram för den av 
observationscentrumet för 
onlineplattformsekonomin, som först 
inrättades genom kommissionens beslut 
C(2018) 2393 av den 26 april 2018. Till 
följd av utvärderingen bör kommissionen 
vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen bör 
ha som mål att upprätthålla en hög 
skyddsnivå och respekt för EU:s 
gemensamma rättigheter och värden, 
särskilt jämlikhet och icke-diskriminering, 
när den gör bedömningar och översyner av 
praxis och skyldigheter enligt denna 
förordning.

(78) Kommissionen bör regelbundet 
utvärdera denna förordning och noga 
övervaka dess effekter i fråga om öppenhet 
och rättvisa på affärsförbindelser i 
onlineplattformsekonomin, särskilt i syfte 
att fastställa behovet av ändringar mot 
bakgrund av relevant teknisk eller 
kommersiell utveckling. Denna utvärdering 
bör inbegripa en regelbunden översyn av 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster samt efterlevnaden av 
dessa, i syfte att säkerställa att de digitala 
marknaderna i hela unionen är öppna och 
rättvisa. För att få en bred överblick över 
utvecklingen inom sektorn bör man inom 
ramen för utvärderingen ta hänsyn till 
medlemsstaternas och de berörda parternas 
erfarenheter. Kommissionen får i detta 
avseende även beakta de yttranden och 
rapporter som lagts fram för den av 
observationscentrumet för 
onlineplattformsekonomin, som först 
inrättades genom kommissionens beslut 
C(2018) 2393 av den 26 april 2018. Till 
följd av utvärderingen bör kommissionen 
vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen bör 
ha som mål att upprätthålla en hög 
skyddsnivå och respekt för EU:s 
gemensamma rättigheter och värden, 
särskilt jämlikhet och icke-diskriminering, 
när den gör bedömningar och översyner av 
praxis och skyldigheter enligt denna 
förordning.

Ändringsförslag 57
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Förslag till förordning
Skäl 79a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79a) Utan att det påverkar 
budgetförfarandet, och genom befintliga 
finansieringsinstrument, bör 
kommissionen tilldelas tillräckliga 
personalresurser och ekonomiska och 
tekniska resurser för att säkerställa att 
den kan utföra sina uppgifter på ett 
effektivt sätt och utöva sina befogenheter 
med avseende på efterlevnaden av denna 
förordning.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Skäl 79 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artiklarna 16, 47 och 
50. Denna förordning bör således tolkas 
och tillämpas med beaktande av dessa 
rättigheter och principer.

(79b) Denna förordning står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns 
särskilt i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 16, 47 och 50. Denna förordning 
bör således tolkas och tillämpas med 
beaktande av dessa rättigheter och 
principer.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
harmoniserade regler som säkerställer 
öppna och rättvisa marknader inom den 
digitala sektorn i hela unionen där 
grindvakter finns.

1. Syftet med denna förordning är att 
bidra till en väl fungerande inre marknad 
genom att fastställa harmoniserade regler 
som säkerställer öppna och rättvisa 
marknader för alla företag till nytta för 
både företagsanvändare och 
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slutanvändare inom den digitala sektorn i 
hela unionen där grindvakter finns, i syfte 
att främja innovation och öka 
konsumenternas välfärd.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som avser andra elektroniska 
kommunikationstjänster enligt definitionen 
i artikel 2.4 i direktiv (EU) 2018/1972 än 
sådana som avser interpersonella 
kommunikationstjänster enligt definitionen 
i artikel 2.4 b i det direktivet.

b) som avser andra elektroniska 
kommunikationstjänster enligt definitionen 
i artikel 2.4 i direktiv (EU) 2018/1972 än 
sådana som avser nummeroberoende 
interpersonella kommunikationstjänster 
enligt definitionen i artikel 2.7 i det 
direktivet.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 
grindvakter ytterligare skyldigheter genom 
lagar och andra författningar i syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader. 
Detta påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelser som syftar till att främja 
andra legitima allmänintressen, i 
överensstämmelse med unionsrätten. I 
synnerhet finns det inget i denna 
förordning som hindrar medlemsstaterna 
från att införa skyldigheter, som är 
förenliga med unionsrätten, för företag 
inbegripet leverantörer av centrala 
plattformstjänster, om dessa skyldigheter 
inte har något samband med de berörda 
företag som har status som grindvakt i den 
mening som avses i denna förordning, i 
syfte att skydda konsumenterna eller 
bekämpa illojal konkurrens.

5. För att undvika fragmentering av 
den inre marknaden ska medlemsstaterna 
inte, i syfte att säkerställa öppna och 
rättvisa marknader, ålägga grindvakter i 
den mening som avses i denna förordning 
ytterligare skyldigheter genom lagar och 
andra författningar. Detta påverkar inte 
tillämpningen av bestämmelser som syftar 
till att främja andra legitima 
allmänintressen, i överensstämmelse med 
unionsrätten. I synnerhet finns det inget i 
denna förordning som hindrar 
medlemsstaterna från att införa 
skyldigheter som är förenliga med 
unionsrätten för företag, inbegripet 
leverantörer av centrala plattformstjänster, 
om dessa skyldigheter inte har något 
samband med de berörda företag som har 
status som grindvakt i den mening som 
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avses i denna förordning, i syfte att skydda 
konsumenterna, bekämpa illojal 
konkurrens eller främja andra legitima 
allmänintressen.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 
eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../…39.

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån 
dessa regler tillämpas på andra företag än 
grindvakter i den mening som avses i 
denna förordning eller innebär att 
grindvakter åläggs ytterligare skyldigheter, 
rådets förordning (EG) nr 139/200438 och 
nationella bestämmelser om 
koncentrationskontroll eller förordning 
(EU) 2019/1150.

__________________ __________________
38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten 
om digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag 63
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De nationella myndigheterna får 
inte fatta beslut som strider mot ett beslut 
som kommissionen antagit enligt denna 
förordning. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete 
och en nära samordning i sina 
verkställighetsåtgärder.

7. De nationella myndigheterna får 
inte fatta beslut som strider mot ett beslut 
som kommissionen antagit enligt denna 
förordning. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete 
och en nära samordning i sina 
verkställighetsåtgärder på grundval av de 
principer som fastställs i artikel 31d.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Webbläsare.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Virtuella assistenter.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fc) Internetansluten tv.

Ändringsförslag 67
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Annonseringstjänster, inbegripet 
annonseringsnätverk, annonsutbyten och 
andra annonsförmedlingstjänster, som 
tillhandahålls av en leverantör av någon av 
de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i leden a–g.

h) Tjänster för onlineannonsering, 
inbegripet annonseringsnätverk, 
annonsbörser och andra 
annonsförmedlingstjänster, som 
tillhandahålls av en leverantör – om det 
företag som denna leverantör tillhör 
också är en leverantör – av någon av de 
centrala plattformstjänster som förtecknas i 
leden a–g.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) onlinebaserad sökmotor: en digital 
tjänst enligt definitionen i artikel 2.5 i 
förordning (EU) 2019/1150.

(6) onlinebaserad sökmotor: en digital 
tjänst enligt definitionen i artikel 2.5 i 
förordning (EU) 2019/1150, vilket således 
exkluderar sökfunktioner hos andra 
onlinebaserade förmedlingstjänster.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) webbläsare: 
programvaruapplikation som gör det 
möjligt för användare att få tillgång till 
och interagera med webbinnehåll på 
servrar som är anslutna till nätverk såsom 
internet, inbegripet fristående webbläsare 
och webbläsare som är integrerade eller 
inkapslade i programvara eller liknande.

Ändringsförslag 70
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) virtuella assistenter: programvara 
som är införlivad med eller 
sammankopplad med en vara, i den 
mening som avses i direktiv 2019/771, och 
som kan behandla begäranden, utföra 
uppgifter eller besvara frågor baserade på 
ljud, bild eller annan teknik för kognitiv 
databehandling, inbegripet tjänster för 
förstärkt verklighet, och som på grundval 
av dessa begäranden, uppgifter eller 
frågor får tillgång till sina egna och tredje 
parters tjänster eller styr sina egna och 
tredje parters enheter.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10c) internetansluten tv: 
systemprogramvara eller 
programvaruapplikation som styr en tv-
apparat som är ansluten till internet och 
låter sig styras av 
programvaruapplikationer, bland annat 
för tillhandahållande av musik- och 
videoströmning eller visning av bilder.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) kompletterande tjänst: tjänst som 
tillhandahålls i samband med eller 
tillsammans med centrala 

(14) kompletterande tjänst: tjänst som 
tillhandahålls i samband med eller 
tillsammans med centrala 
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plattformstjänster, inbegripet betaltjänster 
enligt definitionen i artikel 4.3 och 
tekniska tjänster som stöder 
tillhandahållandet av betaltjänster enligt 
definitionen i artikel 3 j i direktiv (EU) 
2015/2366 samt tjänster för fullgörande, 
identifiering eller annonsering.

plattformstjänster, inbegripet betaltjänster 
enligt definitionen i artikel 4.3, tekniska 
tjänster som stöder tillhandahållandet av 
betaltjänster enligt definitionen i artikel 3 j 
i direktiv (EU) 2015/2366, system för 
betalning i app samt tjänster för 
fullgörande, inbegripet paketleverans 
enligt definitionen i artikel 2.2 i 
förordning (EU) 2018/644, godstransport, 
identifiering eller annonsering.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) system för betalning i app: en 
applikation, en tjänst eller ett 
användargränssnitt som behandlar 
betalningar från användare av en app.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) rangordning: den relativa position 
som tilldelas varor eller tjänster som 
erbjuds via onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller sociala 
nätverkstjänster, eller den relevans som 
sökresultat ges av sökmotorer, såsom dessa 
presenteras, organiseras eller 
vidarebefordras av leverantörerna av 
onlinebaserade förmedlingstjänster eller 
sociala nätverkstjänster eller av 
leverantörer av sökmotorer, oavsett vilka 
tekniska medel som används för sådan 
presentation, organisation eller 
vidarebefordran.

(18) rangordning: den relativa position 
som tilldelas varor eller tjänster som 
erbjuds via centrala plattformstjänster, 
eller den relevans som sökresultat ges av 
sökmotorer, såsom detta presenteras, 
organiseras eller vidarebefordras av 
leverantörerna av centrala 
plattformstjänster, oavsett vilka tekniska 
medel som används för sådan presentation, 
organisation eller vidarebefordran.
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Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) sökresultat: all information i vilket 
format som helst, inbegripet text, grafik, 
tal eller andra utdata, som returneras som 
svar på och med anknytning till en 
skriftlig eller muntlig sökfråga, oavsett 
om informationen är ett organiskt 
resultat, ett betalt resultat, ett direkt svar 
eller en produkt, en tjänst eller 
information som erbjuds i samband med 
eller visas tillsammans med, eller helt 
eller delvis är inkapslad i, de organiska 
resultaten.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) interoperabilitet: möjligheten att 
utbyta information och ömsesidigt 
använda den information som har utbytts 
så att alla maskinvaru- eller 
programvaruelement som är relevanta för 
en viss tjänst och som används av 
leverantören rent praktiskt fungerar ihop 
med maskinvara eller programvara som 
är relevant för en viss tjänst som 
tillhandahålls av tredjepartsleverantörer, 
och som skiljer sig från de element genom 
vilka den berörda informationen 
ursprungligen tillhandahölls. Detta 
inbegriper möjligheten att få åtkomst till 
sådan information utan att behöva 
använda en applikationsprogramvara 
eller andra konverteringstekniker.

Ändringsförslag 77
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En leverantör av centrala 
plattformstjänster ska betecknas som 
grindvakt om

1. Ett företag ska betecknas som 
grindvakt om

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig nätport för företagsanvändare för 
att nå ut till slutanvändare, och

b) det driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig ingång genom vilken 
företagsanvändare och slutanvändare når 
andra slutanvändare, och

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En leverantör av centrala 
plattformstjänster ska förutsättas uppfylla 
följande krav:

2. Ett företag ska förutsättas uppfylla 
följande krav:

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet i punkt 1 a, om det företag 
som den tillhör uppnått en årlig omsättning 
inom EES på minst 6,5 miljarder euro 
under de senaste tre räkenskapsåren, eller 

a) Kravet i punkt 1 a, om det uppnått 
en årlig omsättning inom EES på minst 8 
miljarder euro under de senaste tre 
räkenskapsåren, eller om det 
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om det genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande rättvisa marknadsvärde för 
det företag det tillhör uppgick till minst 65 
miljarder euro under det senaste 
räkenskapsåret, och det tillhandahåller en 
central plattformstjänst i minst tre 
medlemsstater.

genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande skäliga marknadsvärde för 
företaget uppgick till minst 80 miljarder 
euro under det senaste räkenskapsåret, och 
det tillhandahåller en central 
plattformstjänst i minst tre medlemsstater.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller en central 
plattformstjänst som har mer än 45 
miljoner aktiva slutanvändare i månaden 
som är etablerade eller belägna i unionen 
och mer än 10 000 aktiva 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret.

b) Kravet i punkt 1 b, om det 
tillhandahåller en eller flera centrala 
plattformstjänster som var och en har mer 
än 45 miljoner slutanvändare i månaden 
som är etablerade eller belägna i EES och 
mer än 10 000 företagsanvändare per år 
som varit etablerade i EES under det 
senaste räkenskapsåret.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska 
aktiva användare per månad avse det 
genomsnittliga antalet aktiva användare 
per månad under den största delen av det 
senaste räkenskapsåret.

utgår

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kravet i punkt 1 c, om 
tröskelvärdena i led b uppnåddes under 
vart och ett av de tre senaste 
räkenskapsåren.

c) Kravet i punkt 1 c, om 
tröskelvärdena i led b uppnåddes under 
vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av led b gäller 
följande:
i) Slutanvändare per månad och 
företagsanvändare per år ska mätas med 
beaktande av de indikatorer som anges i 
bilagan till denna förordning.
ii) Slutanvändare per månad ska syfta på 
det genomsnittliga antalet slutanvändare 
per månad under en period på minst sex 
månader inom det senaste 
räkenskapsåret.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta 
kommissionen om detta inom tre månader 
efter det att dessa tröskelvärden har 
uppnåtts och tillhandahålla den relevanta 
information som anges i punkt 2. 
Underrättelsen ska innehålla den relevanta 
information som anges i punkt 2 för var 
och en av de centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 

3. Om ett företag som tillhandahåller 
centrala plattformstjänster uppnår alla 
tröskelvärden i punkt 2 ska det underrätta 
kommissionen om detta utan dröjsmål, 
dock senast inom två månader efter det att 
dessa tröskelvärden har uppnåtts, och 
tillhandahålla den relevanta information 
som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av det företag som uppfyller 
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Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

tröskelvärdena i punkt 2 b. Underrättelsen 
ska uppdateras när andra centrala 
plattformstjänster individuellt uppfyller 
tröskelvärdena i punkt 2 b.

Om en relevant leverantör av centrala 
plattformstjänster underlåter att anmäla den 
information som krävs enligt denna punkt 
ska detta inte hindra kommissionen från att 
när som helst beteckna dessa leverantörer 
som grindvakter i enlighet med punkt 4.

Om ett relevant företag som 
tillhandahåller centrala plattformstjänster 
underlåter att anmäla den information som 
krävs enligt denna punkt ska detta inte 
hindra kommissionen från att när som helst 
beteckna dessa företag som grindvakter i 
enlighet med punkt 4.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål 
och senast 60 dagar efter att ha mottagit 
den fullständiga information som avses i 
punkt 3 beteckna den leverantör av 
centrala plattformstjänster som uppfyller 
alla tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, 
såvida inte den leverantören, tillsammans 
med sin anmälan, lägger fram tillräckligt 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.

Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål, 
dock senast 60 dagar efter att ha mottagit 
den fullständiga information som avses i 
punkt 3, beteckna det företag som 
tillhandahåller centrala plattformstjänster 
och som uppfyller alla tröskelvärden i 
punkt 2 som grindvakt. Företaget får i sin 
anmälan lägga fram övertygande argument 
för att visa att det, under de 
omständigheter under vilka den relevanta 
centrala plattformstjänsten är verksam, inte 
uppfyller kraven i punkt 1.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om grindvakten lägger fram sådana 
tillräckligt underbyggda argument som 
visar att leverantören inte uppfyller 
kraven i punkt 1 ska kommissionen 
tillämpa punkt 6 för att bedöma om 

utgår



RR\1244436SV.docx 61/644 PE692.792v02-00

SV

kriterierna i punkt 1 är uppfyllda.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om det företag som 
tillhandahåller den centrala 
plattformstjänsten underlåter att 
underrätta kommissionen, att lämna den 
information som krävs enligt punkt 3 eller 
att inom den tidsfrist som fastställts av 
kommissionen tillhandahålla all relevant 
information som krävs för att bedöma 
företagets beteckning som grindvakt i 
enlighet med punkterna 2 och 6, ska 
kommissionen ha rätt att när som helst 
beteckna det företaget som grindvakt på 
grundval av information som är 
tillgänglig för kommissionen i enlighet 
med punkt 4.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 37 för att specificera metoden för att 
avgöra om de kvantitativa tröskelvärden 
som fastställs i punkt 2 har uppnåtts och 
regelbundet anpassa dem till 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen vid behov, särskilt när det 
gäller tröskelvärdet i punkt 2 a.

5. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 37 för att specificera metoden för att 
avgöra om de kvantitativa tröskelvärden 
som fastställs i punkt 2 i denna artikel har 
uppnåtts och vid behov regelbundet 
anpassa metoden till 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 37 för att uppdatera 
förteckningen över indikatorer i bilagan 
till denna förordning.
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Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får, i enlighet med 
förfarandet i artikel 15, som grindvakt utse 
varje leverantör av centrala 
plattformstjänster som uppfyller vart och 
ett av kraven i punkt 1, men som inte 
uppfyller vart och ett av tröskelvärdena i 
punkt 2, eller har lagt fram tillräckligt 
underbyggda argument i enlighet med 
punkt 4.

6. Kommissionen ska, i enlighet med 
förfarandet i artikel 15, till grindvakt utse 
varje företag som tillhandahåller centrala 
plattformstjänster, med undantag för 
medelstora företag, småföretag eller 
mikroföretag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG, och som uppfyller vart och 
ett av kraven i punkt 1 i den här artikeln, 
men som inte uppfyller vart och ett av 
tröskelvärdena i punkt 2 i den här artikeln.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Storleken, inbegripet omsättning 
och börsvärde, verksamhet och ställning 
för leverantören av centrala 
plattformstjänster.

a) Storleken, inbegripet omsättning 
och börsvärde, verksamhet och ställning 
för det företag som tillhandahåller 
centrala plattformstjänster.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Inträdeshinder som härrör från 
nätverkseffekter och datadrivna fördelar, 
särskilt när det gäller leverantörens 
tillgång till och insamling av 
personuppgifter och andra data eller 
analyskapacitet.

c) Inträdeshinder som härrör från 
nätverkseffekter och datadrivna fördelar, 
särskilt när det gäller företagets tillgång till 
och insamling av personuppgifter och 
andra data eller analyskapacitet.
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Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Skaldriftsfördelar och 
räckviddseffekter som leverantören drar 
nytta av, däribland när det gäller data.

d) Stordriftsfördelar och 
räckviddseffekter som företaget drar nytta 
av, däribland när det gäller data.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Grad av multihoming bland 
företag.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Förmågan hos företaget att 
genomföra konglomeratstrategier, i 
synnerhet genom sin vertikala integrering 
eller sitt betydande inflytande på 
relaterade marknader.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid sin bedömning ska kommissionen ta 
hänsyn till den förutsebara utvecklingen av 
dessa faktorer.

Vid sin bedömning ska kommissionen ta 
hänsyn till den förutsebara utvecklingen av 
dessa faktorer, inbegripet planerade 
koncentrationer som involverar en annan 
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leverantör av centrala plattformstjänster 
eller andra tjänster som tillhandahålls 
inom den digitala sektorn.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på 
ett betydande sätt underlåter att efterleva 
de utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår 
efter det att leverantören har uppmanats 
att uppfylla kraven inom rimlig tid och 
lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt.

utgår

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på 
ett betydande sätt underlåter att efterleva 
de utredningsåtgärder som kommissionen 
har beordrat, och underlåtenheten 
kvarstår efter det att leverantören har 
uppmanats att uppfylla kraven inom 
rimlig tid och att lämna synpunkter, ska 
kommissionen ha rätt att beteckna den 
leverantören som grindvakt på grundval 
av tillgängliga uppgifter.

utgår

Ändringsförslag 99
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För varje grindvakt som 
identifieras i enlighet med punkt 4 eller 
punkt 6 ska kommissionen identifiera det 
relevanta företag som denna grindvakt 
tillhör och förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 
som en viktig nätport för 
företagsanvändare att nå slutanvändare i 
enlighet med punkt 1 b.

7. För varje företag som betecknats 
som grindvakt i enlighet med punkt 4 eller 
punkt 6 ska kommissionen inom den 
tidsfrist som fastställs i punkt 4 identifiera 
de relevanta centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls inom samma företag och 
som enskilt fungerar som en viktig ingång 
genom vilken företagsanvändare når 
slutanvändare enligt vad som avses i punkt 
1 b.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom sex månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 så snart som möjligt, dock senast 
fyra månader efter det att en central 
plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska regelbundet, 
och minst vartannat år, kontrollera om de 
betecknade grindvakterna fortsätter att 
uppfylla kraven i artikel 3.1 eller om nya 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
uppfyller dessa krav. Vid den regelbundna 
översynen ska det också undersökas om 
grindvaktens förteckning över berörda 

2. Kommissionen ska regelbundet, 
minst vart tredje år, kontrollera om de 
betecknade grindvakterna fortsätter att 
uppfylla kraven i artikel 3.1, och minst en 
gång om året kontrollera om nya centrala 
plattformstjänster uppfyller dessa krav. Vid 
den regelbundna översynen ska det också 
undersökas om grindvaktens förteckning 
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centrala plattformstjänster behöver 
justeras.

över berörda centrala plattformstjänster 
behöver justeras. Översynen ska inte ha 
någon suspensiv verkan på grindvaktens 
skyldigheter.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen, på grundval av denna 
översyn enligt första stycket, konstaterar 
att de sakförhållanden som låg till grund 
för att beteckna leverantörerna av centrala 
plattformstjänster som grindvakter har 
ändrats, ska den anta ett motsvarande 
beslut.

Om kommissionen, på grundval av denna 
översyn enligt första stycket, konstaterar 
att de sakförhållanden som låg till grund 
för att beteckna företagen som 
tillhandahåller centrala plattformstjänster 
som grindvakter har ändrats, ska den anta 
ett motsvarande beslut.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fortlöpande 
offentliggöra och uppdatera förteckningen 
över grindvakter och förteckningen över de 
centrala plattformstjänster för vilka 
grindvakterna måste uppfylla de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6.

3. Kommissionen ska fortlöpande 
offentliggöra och uppdatera förteckningen 
över företag som betecknats som 
grindvakter och förteckningen över de 
centrala plattformstjänster för vilka 
grindvakterna måste uppfylla de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6. Kommissionen ska offentliggöra en 
årlig rapport med resultaten av sin 
övervakningsverksamhet, inbegripet 
inverkan på företagsanvändare, särskilt 
små och medelstora företag och 
slutanvändare, och lägga fram den för 
Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 104
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Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679,

a) avstå från att kombinera och 
samköra personuppgifter från dessa 
centrala plattformstjänster med 
personuppgifter från andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten eller med 
personuppgifter från tredjepartstjänster, 
och från att anmäla slutanvändare till andra 
tjänster som tillhandahålls av grindvakten i 
syfte att kombinera personuppgifter, såvida 
inte det specifika valet presenterats för 
slutanvändaren på ett uttryckligt och 
tydligt sätt och denne gett sitt samtycke i 
den mening som avses i förordning (EU) 
2016/679,

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part till 
priser eller villkor som skiljer sig från dem 
som erbjuds via grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

b) avstå från att tillämpa 
avtalsförpliktelser som hindrar 
företagsanvändare från att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part eller 
via sina egna direktkanaler för 
onlineförsäljning till priser eller villkor 
som skiljer sig från dem som erbjuds via 
grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster,

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att marknadsföra 
erbjudanden till slutanvändare som 
förvärvats via den centrala 
plattformstjänsten och att ingå avtal med 
dessa slutanvändare, oavsett om de för 
detta ändamål använder grindvaktens 
centrala plattformstjänster eller inte, och ge 
slutanvändare möjlighet att via 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
få tillgång till och låta dem använda 
innehåll, abonnemang, funktioner eller 
andra produkter med hjälp av en 
företagsanvändares 
programvaruapplikation, om 
slutanvändarna har förvärvat dessa 
produkter från den berörda 
företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster,

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att informera om och 
marknadsföra erbjudanden, även med 
andra köpevillkor, till slutanvändare som 
förvärvats via den centrala 
plattformstjänsten eller via andra kanaler 
och att ingå avtal med dessa slutanvändare 
eller ta emot betalningar för 
tillhandahållna tjänster, oavsett om de för 
detta ändamål använder grindvaktens 
centrala plattformstjänster eller inte,

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) göra det möjligt för slutanvändare 
att via grindvakternas centrala 
plattformstjänster få åtkomst till och 
använda innehåll, abonnemang, 
funktioner eller andra element med hjälp 
av en företagsanvändares 
programvaruapplikation, även i de fall 
där slutanvändarna har förvärvat dessa 
element från den berörda 
företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster, 
såvida inte grindvakten kan visa att sådan 
åtkomst undergräver slutanvändarnas 
dataskydd eller it-säkerhet,

Ändringsförslag 108
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Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter,

d) avstå från att direkt eller indirekt 
hindra företagsanvändare eller 
slutanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter, däribland 
nationella domstolar, ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter, eller begränsa deras 
möjligheter att göra detta,

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med en 
identifieringstjänst eller någon annan 
kompletterande tjänst som grindvakten 
tillhandahåller i samband med tjänster 
som företagsanvändarna tillhandahåller 
genom att använda grindvaktens centrala 
plattformstjänster,

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
abonnerar på eller registrerar sig för andra 
centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3 eller 
som uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2 
b som ett villkor för åtkomst till, 

f) inte kräva att företagsanvändare 
eller slutanvändare abonnerar på eller 
registrerar sig för andra centrala 
plattformstjänster som ett villkor för att de 
ska kunna använda, få åtkomst till, 
ansluta sig till eller registrera sig för 
någon av deras centrala plattformstjänster 



PE692.792v02-00 70/644 RR\1244436SV.docx

SV

anslutning till eller registrering hos någon 
av deras centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med den artikeln, 
och

som identifierats i enlighet med den 
artikeln, och

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 5 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster, på 
deras begäran, information om det pris 
som annonsören och utgivaren betalar 
samt det belopp eller den ersättning som 
betalas till utgivaren, för utgivningen av 
en viss annons och för var och en av de 
relevanta annonseringstjänster som 
tillhandahålls av grindvakten.

g) ge annonsörer och utgivare – eller 
tredje parter som bemyndigats av 
annonsörerna eller utgivarna – till vilka 
den tillhandahåller digitala 
annonseringstjänster kostnadsfri, 
högkvalitativ, faktisk, kontinuerlig och 
realtidsbaserad tillgång till fullständig 
information om annonsportföljens 
synlighet och tillgänglighet, inbegripet

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 5 – led g – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) prissättningsvillkoren för 
annonsörers och annonsförmedlares 
anbud,

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 5 – led g – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) mekanismerna för fastställande av 
priser och systemen för beräkning av 
avgifter, inklusive kriterier som inte rör 
pris i auktionsprocessen,
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Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 5 – led g – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) det pris och de avgifter som 
annonsören och utgivaren betalar, 
inklusive eventuella avdrag och 
tilläggsavgifter,

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 5 – led g – led iv (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) det belopp och den ersättning som 
betalas till utgivaren för publiceringen av 
en viss annons, och

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 5 – led g – led v (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) det belopp och den ersättning som 
betalas till utgivaren för var och en av de 
relevanta annonseringstjänster som 
tillhandahålls av grindvakten;

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
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genom eller i samband med 
användningen av de relevanta centrala 
plattformstjänsterna eller kompletterande 
tjänster av dessa företagsanvändare, 
inbegripet dessa företagsanvändares 
slutanvändare, av dess centrala 
plattformstjänster eller kompletterande 
tjänster eller som tillhandahålls av dessa 
företagsanvändare av dess centrala 
plattformstjänster eller kompletterande 
tjänster eller av dessa företagsanvändares 
slutanvändare,

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 5 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) tillåta och göra det tekniskt möjligt 
för slutanvändare att när som helst 
avinstallera alla förinstallerade 
programvaruapplikationer på ett 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller eller i praktiken 
kontrollerar lika enkelt som alla 
programvaruapplikationer som 
installerats av slutanvändarna, och att 
ändra standardinställningarna för ett 
operativsystem som dirigerar eller styr 
slutanvändare till tjänster eller produkter 
som tillhandahålls av grindvakten, utan 
att det påverkar möjligheten för en 
grindvakt att begränsa sådan 
avinstallering med avseende på 
programvaruapplikationer som är 
nödvändiga för operativsystemets eller 
enhetens funktion och som inte tekniskt 
kan erbjudas fristående av tredje parter,

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 
företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av 
dess centrala plattformstjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
av dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare,

utgår

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) avstå från att för egna 
kommersiella ändamål och placering av 
tredjepartsreklam på sina egna tjänster 
kombinera personuppgifter i syfte att 
tillhandahålla riktad eller individuellt 
riktad reklam, utom om en slutanvändare 
som inte är underårig har gett ett tydligt, 
uttryckligt, förnyat och informerat 
samtycke till grindvakten i enlighet med 
det förfarande som fastställs i förordning 
(EU) 2016/679,

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för slutanvändare 
att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer 
i sin centrala plattformstjänst utan att det 
påverkar möjligheten för en grindvakt att 
begränsa sådan avinstallering med 

utgår
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avseende på programvaruapplikationer 
som är nödvändiga för operativsystemets 
eller enhetens funktion och som inte 
tekniskt kan erbjudas fristående av tredje 
parter,

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten,

c) tillåta och tekniskt möjliggöra 
installation och faktisk användning av 
tredje parts programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker som använder, eller 
är interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarubutiker på annat sätt än 
genom den grindvaktens relevanta centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska vid 
behov be slutanvändarna att bestämma 
om de vill göra den nedladdade 
programvaruapplikationen eller 
programvarubutiken till sin 
standardinställning eller inte; grindvakten 
ska inte hindras från att vidta åtgärder som 
är både nödvändiga och proportionella för 
att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten eller undergräver 
slutanvändarnas dataskydd eller it-
säkerhet, förutsatt att sådana nödvändiga 
och proportionella åtgärder vederbörligen 
motiveras av grindvakten,

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

d) inte, i samband med rangordning 
eller andra sammanhang, behandla 
tjänster och produkter som erbjuds av 
grindvakten själv eller av någon tredje part 
som tillhör samma företag förmånligare än 
liknande tjänster eller produkter från tredje 
part och tillämpa transparenta, rättvisa och 
icke-diskriminerande villkor för sådana 
tjänster eller produkter från tredje part,

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem, även när det gäller 
slutanvändarnas val av internetleverantör,

e) inte, tekniskt eller på annat sätt, 
begränsa slutanvändarnas möjlighet att 
byta mellan och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster, 
även när det gäller slutanvändarnas val av 
internetleverantör,

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1– led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) avstå från metoder som hindrar 
slutanvändaren från att avregistrera sig 
från en central plattformstjänst,

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster,

f) ge företagsanvändare, 
tjänsteleverantörer och leverantörer av 
maskinvara kostnadsfri tillgång till och 
interoperabilitet med samma maskinvaru- 
och programvarufunktioner som nås eller 
kontrolleras via ett operativsystem, 
förutsatt att operativsystemet är 
identifierat i enlighet med artikel 3.7, och 
som är tillgängliga för tjänster eller 
maskinvara som tillhandahålls av 
grindvakten; leverantörer av 
kompletterande tjänster ska vidare ges 
tillgång till och interoperabilitet med 
samma operativsystem eller maskinvaru- 
eller programvarufunktioner, oavsett om 
dessa programvarufunktioner ingår i ett 
operativsystem, som är tillgängliga för 
kompletterande tjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt; 
grindvakten ska inte hindras från att vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
interoperabiliteten inte äventyrar 
integriteten hos operativsystem, 
maskinvara eller programvarufunktioner 
som tillhandahålls av grindvakten eller 
undergräver slutanvändarnas dataskydd 
eller it-säkerhet, förutsatt att sådana 
nödvändiga åtgärder vederbörligen 
motiveras av grindvakten,

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) tillåta alla leverantörer av 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster att på begäran 
och kostnadsfritt bedriva samtrafik med 
grindvakternas nummeroberoende 
interpersonella kommunikationstjänster 
enligt definitionen i artikel 3.7; samtrafik 
ska tillhandahållas på objektivt sett 
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samma villkor och av samma kvalitet som 
grindvakten, dess dotterbolag eller dess 
partner har tillgång till eller använder, så 
att en funktionell interaktion med dessa 
tjänster möjliggörs, samtidigt som en hög 
nivå av säkerhet och skydd av 
personuppgifter garanteras,

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) tillåta alla leverantörer av tjänster 
för sociala nätverk att på begäran och 
kostnadsfritt bedriva samtrafik med 
grindvakternas tjänster för sociala 
nätverk enligt definitionen i artikel 3.7; 
samtrafik ska tillhandahållas på objektivt 
sett samma villkor och av samma kvalitet 
som grindvakten, dess dotterbolag eller 
dess partner har tillgång till eller 
använder, så att en funktionell interaktion 
med dessa tjänster möjliggörs, samtidigt 
som en hög nivå av säkerhet och skydd av 
personuppgifter garanteras; 
genomförandet av denna skyldighet ska 
omfattas av kommissionens specificering 
enligt artikel 10.2 b,

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg och 
den information som krävs för att 
annonsörer och utgivare ska kunna göra en 
egen, oberoende kontroll av 
annonsdatabasen,

g) ge annonsörer och utgivare, och 
tredje parter som bemyndigats av 
annonsörer och utgivare, på deras begäran 
och kostnadsfritt, tillgång till grindvaktens 
prestandamätningsverktyg och den 
information som krävs för att annonsörer 
och utgivare ska kunna göra en egen, 
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oberoende kontroll av annonsdatabasen, 
inbegripet aggregerade och icke-
aggregerade data och prestandadata på ett 
sätt som gör det möjligt för annonsörerna 
och utgivarna att använda sina egna 
verifierings- och mätningsverktyg för att 
bedöma prestandan hos de centrala 
tjänster som grindvakterna 
tillhandahåller,

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare 
för att underlätta utövandet av 
dataportabilitet, i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679, bland annat genom 
tillhandahållande av kontinuerlig åtkomst 
i realtid,

h) tillhandahålla slutanvändare eller 
tredje parter som bemyndigats av en 
slutanvändare, på deras begäran och 
kostnadsfritt, faktisk portabilitet för data 
som tillhandahållits av slutanvändaren 
eller genererats genom deras verksamhet i 
samband med användningen på de 
relevanta centrala plattformstjänsterna, 
bland annat genom att kostnadsfritt 
tillhandahålla verktyg för att underlätta det 
faktiska utövandet av sådan 
dataportabilitet, i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679, och genom att 
tillhandahålla kontinuerlig åtkomst i 
realtid,

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 

i) erbjuda företagsanvändare, eller 
tredje parter som bemyndigats av en 
företagsanvändare, på deras begäran och 
kostnadsfritt, kontinuerlig och 
realtidsbaserad tillgång och användning 
av aggregerade och icke-aggregerade data 
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genereras i samband med användningen 
av de relevanta centrala 
plattformstjänsterna av dessa 
företagsanvändare och de slutanvändare 
som tar i anspråk i de produkter eller 
tjänster som dessa företagsanvändare 
tillhandahåller; när det gäller 
personuppgifter, tillhandahålla åtkomst och 
användning endast om det har ett direkt 
samband med slutanvändarens användning 
av de produkter eller tjänster som 
tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

som tillhandahålls eller genereras i 
samband med att dessa 
företagsanvändare, och de slutanvändare 
som tar de produkter eller tjänster som 
dessa företagsanvändare tillhandahåller i 
anspråk, använder de relevanta centrala 
plattformstjänster eller kompletterande 
tjänster som tillhandahålls av 
grindvakten; detta ska på 
företagsanvändarens begäran inkludera 
möjligheten att, och de verktyg som 
behövs för att, få åtkomst till och 
analysera data på plats utan en överföring 
från grindvakten; när det gäller 
personuppgifter, tillhandahålla åtkomst och 
användning endast om det har ett direkt 
samband med slutanvändarens användning 
av de produkter eller tjänster som 
tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares tillträde till sitt 
programvarulager som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning.

k) tillämpa transparenta, rättvisa, 
skäliga och icke-diskriminerande allmänna 
villkor för tillgång, liksom villkor som inte 
är mindre förmånliga än de villkor som 
gäller för deras egna tjänster, för 
företagsanvändare till sina centrala 
plattformstjänster som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning.

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 – punkt 2 Artikel 5 – punkt 2

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska 
data som inte är allmänt tillgängliga 
omfatta alla aggregerade och icke-
aggregerade data som tagits fram av 
företagsanvändare och som kan härledas 
från eller samlas in genom 
företagsanvändares eller deras kunders 
kommersiella verksamhet på 
grindvakternas centrala plattformstjänst.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ga ska 
data som inte är allmänt tillgängliga 
omfatta alla aggregerade och icke-
aggregerade data som tagits fram av 
företagsanvändare och som kan härledas 
från eller samlas in genom 
företagsanvändares eller deras kunders 
kommersiella verksamhet på grindvaktens 
centrala plattformstjänst eller 
kompletterande tjänster.

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten. Grindvakten ska se till att 
dessa åtgärder genomförs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

1. Grindvakten ska vidta 
verkningsfulla åtgärder för att säkerställa 
sitt fullgörande av de skyldigheter som 
fastställs i artiklarna 5 och 6 och ska på 
anmodan bevisa detta fullgörande. 
Grindvakten ska se till att de åtgärder som 
den genomför överensstämmer med 
förordning (EU) 2016/679, direktiv 
2002/58/EG och lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet samt tillgänglighetskrav 
för personer med funktionsnedsättning i 
enlighet med direktiv 2019/882.

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom sex månader efter att ha 
betecknats som grindvakt, och i enlighet 
med artikel 3.8, ska grindvakten förse 
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kommissionen med en rapport som i detalj 
och på ett transparent sätt beskriver de 
åtgärder som vidtagits för att säkerställa 
efterlevnad av de skyldigheter som 
fastställs i artiklarna 5 och 6. Denna 
rapport ska uppdateras minst en gång om 
året.

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Tillsammans med den rapport som 
avses i punkt 1a och inom samma tidsram 
ska grindvakten förse kommissionen med 
en icke-konfidentiell sammanfattning av 
sin rapport, som ska offentliggöras av 
kommissionen utan dröjsmål. Den icke-
konfidentiella sammanfattningen ska 
uppdateras minst en gång om året enligt 
den detaljerade rapporten.
För att fullgöra de skyldigheter som 
fastställs i artikel 6, och om grindvakten 
hyser rimliga tvivel angående den eller de 
lämpliga metoderna för efterlevnad, får 
grindvakten begära att kommissionen 
inleder ett förfarande för att ta emot och 
behandla begäranden om förtydligande 
och därefter ytterligare specificera 
relevanta åtgärder som grindvakten ska 
vidta för att på ett faktiskt och 
proportionerligt sätt fullgöra dessa 
skyldigheter. Ytterligare specificering av 
de skyldigheter som fastställs i artikel 6 
ska begränsas till frågor som rör 
säkerställandet av ett faktiskt och 
proportionerligt fullgörande av 
skyldigheterna. När kommissionen gör 
detta kan den besluta att rådgöra med 
tredje parter vars åsikter den betraktar 
som nödvändiga i förhållande till de 
åtgärder som grindvakten förväntas 
genomföra. Förfarandets varaktighet får 
inte överskrida den period som anges i 



PE692.792v02-00 82/644 RR\1244436SV.docx

SV

artikel 3.8, med möjlighet till en 
förlängning på två månader, efter 
kommissionens gottfinnande, om 
dialogprocessen inte har slutförts före 
utgången av den perioden.
Kommissionen ska ha rätt att efter eget 
skön besluta om den ska inleda ett sådant 
förfarande, med vederbörlig hänsyn till 
principerna om likabehandling, 
proportionalitet och ett korrekt 
rättsförfarande. Om kommissionen 
beslutar att inte inleda ett sådant 
förfarande ska den lämna en skriftlig 
motivering till den berörda grindvakten. I 
slutet av detta förfarande får 
kommissionen också genom ett beslut 
specificera de åtgärder som den berörda 
grindvakten måste vidta till följd av 
slutförandet av detta förfarande enligt 
punkt 1b.

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten 
måste vidta. Kommissionen ska anta ett 
sådant beslut så snart som möjligt, dock 
senast fyra månader efter det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom tre månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten.

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat och offentliggöra en 
kortfattad sammanfattning så snart som 
möjligt, dock senast två månader efter det 
att förfarandet inleddes. I de preliminära 
resultaten ska kommissionen förklara vilka 
åtgärder som den överväger att vidta eller 
som den anser att den berörda leverantören 
av centrala plattformstjänster bör vidta för 
att på ett verkningsfullt sätt vidta åtgärder 
med anledning av de preliminära 
resultaten. Kommissionen kan besluta att 
uppmana berörda tredje parter att 
inkomma med synpunkter inom en 
tidsfrist som den fastställer i sitt 
offentliggörande. Vid offentliggörandet 
ska kommissionen ta vederbörlig hänsyn 
till företagens berättigade intresse av att 
deras affärshemligheter skyddas.

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt 
får med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 
under de specifika omständigheter som 
råder.

7. En grindvakt får, inom den tidsfrist 
för genomförande som anges i artikel 3.8, 
begära att ett förfarande inleds enligt 
artikel 18 för att kommissionen ska kunna 
avgöra om de åtgärder som grindvakten 
avser att genomföra eller har genomfört 
enligt artikel 6 har effekt när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. I sin begäran 
ska grindvakten lämna ett motiverat 
yttrande för att förklara i synnerhet varför 
de åtgärder som den avser att genomföra 
eller har genomfört har effekt när det 
gäller att uppnå syftet med den aktuella 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. Kommissionen 
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ska anta sitt beslut inom sex månader 
efter det att förfarandet enligt artikel 18 
inleddes.

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten. Kommissionen ska 
sträva efter att anta beslutet om ett 
tillfälligt upphävande utan dröjsmål och 
senast tre månader efter mottagandet av en 
fullständig motiverad begäran.

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten. Kommissionen ska 
sträva efter att anta beslutet om ett 
tillfälligt upphävande utan dröjsmål, dock 
senast tre månader efter mottagandet av en 
fullständig motiverad begäran. Beslutet om 
ett tillfälligt upphävande ska åtföljas av 
en motivering i vilken skälen till det 
tillfälliga upphävandet förklaras.

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det tillfälliga upphävandet 
beviljas i enlighet med punkt 1 ska 
kommissionen se över sitt beslut om 
tillfälligt upphävande varje år. Efter en 

2. Om tillfälligt upphävande beviljas 
i enlighet med punkt 1 ska kommissionen 
se över sitt beslut om tillfälligt upphävande 
varje år. Efter en sådan översyn ska 
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sådan översyn ska kommissionen antingen 
häva det tillfälliga upphävandet eller 
besluta att villkoren i punkt 1 fortfarande är 
uppfyllda.

kommissionen antingen helt eller delvis 
häva det tillfälliga upphävandet eller 
besluta att villkoren i punkt 1 fortfarande är 
uppfyllda.

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får på motiverad 
begäran av en grindvakt tillfälligt upphäva 
tillämpningen av den relevanta 
skyldigheten till en eller flera enskilda 
centrala plattformstjänster redan före 
beslutet enligt punkt 1.

3. I brådskande fall får 
kommissionen, på motiverad begäran av en 
grindvakt, tillfälligt upphäva tillämpningen 
av den relevanta skyldigheten på en eller 
flera enskilda centrala plattformstjänster 
redan före beslutet enligt punkt 1.

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av begäran ska 
kommissionen särskilt beakta vilken effekt 
efterlevnaden av den särskilda 
skyldigheten har på den ekonomiska 
lönsamheten för grindvaktens verksamhet i 
unionen samt på tredje parter. Det 
tillfälliga upphävandet får förenas med 
villkor och skyldigheter som ska fastställas 
av kommissionen för att säkerställa en 
rättvis balans mellan dessa intressen och 
målen för denna förordning. En sådan 
begäran får göras och beviljas när som 
helst i avvaktan på kommissionens 
bedömning enligt punkt 1.

Vid bedömningen av begäran ska 
kommissionen särskilt beakta vilken effekt 
efterlevnaden av den särskilda 
skyldigheten har på den ekonomiska 
lönsamheten för grindvaktens verksamhet i 
unionen samt på tredje parter, särskilt 
mindre företagsanvändare och 
konsumenter. Det tillfälliga upphävandet 
får förenas med villkor och skyldigheter 
som ska fastställas av kommissionen för att 
säkerställa en rättvis balans mellan dessa 
intressen och målen för denna förordning. 
En sådan begäran får göras och beviljas när 
som helst i avvaktan på kommissionens 
bedömning enligt punkt 1.

Ändringsförslag 144
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Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantag på grund av tvingande hänsyn 
till allmänintresset

Undantag på grund av allmän moral, 
folkhälsa eller allmän säkerhet

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av en grindvakt eller på eget 
initiativ, genom beslut som antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4, helt eller delvis befria den 
grindvakten från en särskild skyldighet 
enligt artiklarna 5 och 6 med avseende på 
en enskild central plattformstjänst som 
identifierats i enlighet med artikel 3.7, om 
ett sådant undantag är motiverat av de skäl 
som anges i punkt 2 i den här artikeln. 
Kommissionen ska anta beslutet om 
undantag senast tre månader efter att ha 
mottagit en fullständig motiverad begäran.

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av en grindvakt eller på eget 
initiativ, genom beslut som antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4, helt eller delvis befria den 
grindvakten från en särskild skyldighet 
enligt artiklarna 5 och 6 med avseende på 
en enskild central plattformstjänst som 
identifierats i enlighet med artikel 3.7, om 
ett sådant undantag är motiverat av de skäl 
som anges i punkt 2 i den här artikeln. 
Kommissionen ska anta beslutet om 
undantag senast tre månader efter att ha 
mottagit en fullständig motiverad begäran. 
Beslutet ska åtföljas av en motivering i 
vilken skälen till undantaget förklaras. 

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om undantaget beviljas i enlighet 
med punkt 1 ska kommissionen se över 
sitt beslut om undantag varje år. Efter en 
sådan översyn ska kommissionen 
antingen helt eller delvis häva undantaget 
eller besluta att villkoren i punkt 1 
fortfarande är uppfyllda.



RR\1244436SV.docx 87/644 PE692.792v02-00

SV

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får på motiverad 
begäran av en grindvakt eller på eget 
initiativ tillfälligt upphäva tillämpningen 
av den relevanta skyldigheten på en eller 
flera enskilda centrala plattformstjänster 
redan före beslutet enligt punkt 1.

3. I brådskande fall får 
kommissionen, på motiverad begäran av en 
grindvakt eller på eget initiativ, tillfälligt 
upphäva tillämpningen av den relevanta 
skyldigheten på en eller flera enskilda 
centrala plattformstjänster redan före 
beslutet enligt punkt 1.

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 34 för att uppdatera de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6 om den, 
på grundval av en marknadsundersökning 
enligt artikel 17, har fastställt att det finns 
ett behov av nya skyldigheter för att 
åtgärda metoder som begränsar centrala 
plattformstjänsters öppenhet eller som är 
otillbörliga på samma sätt som de metoder 
som omfattas av skyldigheterna i artiklarna 
5 och 6.

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 37 med avseende på ändring av 
artiklarna 5 och 6 genom att lägga till 
skyldigheter om den, på grundval av en 
marknadsundersökning enligt artikel 17, 
har fastställt att detta är nödvändigt för att 
hantera metoder som begränsar centrala 
plattformstjänsters öppenhet eller som är 
otillbörliga på samma sätt som de metoder 
som omfattas av skyldigheterna i artiklarna 
5 och 6. Dessa delegerade akter får bara 
användas för att lägga till nya 
skyldigheter i förteckningen i artiklarna 5 
och 6.

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 37 i syfte att komplettera denna 
förordning med avseende på de 
skyldigheter som anges i artikel 5 och 6. 
Dessa delegerade akter ska endast 
föreskriva
a) i vilken utsträckning en skyldighet 
gäller vissa centrala plattformstjänster,
b) i vilken utsträckning en skyldighet 
endast gäller en undergrupp av 
företagsanvändare eller slutanvändare, 
eller
c) hur skyldigheterna ska fullgöras, 
så att deras ändamålsenlighet säkerställs.

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare, och grindvakten 
erhåller en förmån från företagsanvändare 
som inte står i proportion till den tjänst 
som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändare, eller

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare, och grindvakten 
erhåller en förmån från företagsanvändare 
som inte står i proportion till den tjänst 
som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändare eller slutanvändare, 
eller

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I förhållande till den skyldighet 
som fastställs i artikel 6.1 fb ska 
kommissionen senast den [18 månader 
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efter denna förordnings ikraftträdande] 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 37 om komplettering av denna 
förordning genom att definiera den 
lämpliga omfattningen av och de lämpliga 
funktionerna för samtrafiken med 
grindvakternas onlinetjänster för sociala 
nätverk samt standarder eller tekniska 
specifikationer för sådan samtrafik. 
Sådana standarder eller tekniska 
specifikationer ska säkerställa en hög 
nivå på säkerheten och skyddet för 
personuppgifter. När kommissionen 
utarbetar standarder eller tekniska 
specifikationer får den samråda med 
standardiseringsorgan eller andra 
relevanta intressenter i enlighet med 
förordning (EU) nr 1025/2012.

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 Artikel 6a
Åtgärder mot kringgående Åtgärder mot kringgående

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen 
tillämpliga på centrala plattformstjänster 
som betecknats i enlighet med artikel 3, 
men deras genomförande får inte 
undergrävas av något beteende av det 
företag som grindvakten tillhör, oavsett 
om detta beteende är av avtalsmässig, 
kommersiell, teknisk eller annan art.

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt.

1a. Skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 
är visserligen tillämpliga på centrala 
plattformstjänster som betecknats i 
enlighet med artikel 3, men en grindvakt, 
inbegripet ett företag som grindvakten 
tillhör, ska inte ägna sig åt något 
beteende, oavsett om det är av 
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avtalsmässig, kommersiell, teknisk eller 
annan art, vilket – samtidigt som det 
formellt, konceptuellt eller tekniskt skiljer 
sig från ett beteende som är förbjudet 
enligt artiklarna 5 och 6 – i praktiken kan 
ha ett likvärdigt syfte eller en likvärdig 
inverkan.
1b. Grindvakten ska inte ägna sig åt 
något beteende som avskräcker från 
interoperabilitet genom att använda 
tekniska skyddsåtgärder, tillämpa 
diskriminerande villkor för tjänster, 
upphovsrättsligt skydda 
programmeringsgränssnitt (API) eller 
tillhandahålla vilseledande information.

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 
så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 
det mer betungande för 
företagsanvändaren att få detta samtycke 
än att få samtycke för sina egna tjänster.

2. Om samtycke till insamling, 
behandling och delande av personuppgifter 
krävs för att säkerställa efterlevnad av 
denna förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att göra det 
möjligt för företagsanvändare att antingen 
direkt inhämta det samtycke till 
behandling av uppgifterna som krävs, om 
de är skyldiga att göra detta enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller följa unionens regler och 
principer för dataskydd och integritet på 
andra sätt, bland annat genom att förse 
företagsanvändare med vederbörligen 
anonymiserade uppgifter när så är lämpligt.

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller göra det orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter eller val.

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller valmöjligheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, eller göra det orimligt 
svårt att utöva dessa rättigheter eller 
valmöjligheter, bland annat genom att 
erbjuda slutanvändarna valmöjligheter på 
ett sätt som inte är neutralt eller genom 
att på annat sätt undergräva användarnas 
handlingsfrihet, beslutsfattande eller 
valfrihet genom strukturen, 
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utformningen, funktionen eller driftsättet 
för användargränssnittet eller någon del 
av detta.

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska informera 
kommissionen om alla planerade 
koncentrationer i den mening som avses i 
artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004 
som involverar en annan leverantör av 
centrala plattformstjänster eller andra 
tjänster som tillhandahålls inom den 
digitala sektorn, oavsett om den är 
anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

1. En grindvakt ska informera 
kommissionen om alla planerade 
koncentrationer i den mening som avses i 
artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004, 
oavsett om den är anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska informera behöriga 
nationella myndigheter om sådana 
anmälningar.

Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ytterligare centrala 3. Om det påvisats att ytterligare 
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plattformstjänster, efter en koncentration 
enligt punkt 1, individuellt uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2 b, ska den 
berörda grindvakten informera 
kommissionen om detta inom tre månader 
från genomförandet av koncentrationen 
och förse kommissionen med den 
information som avses i artikel 3.2.

centrala plattformstjänster, efter en 
koncentration enligt punkt 1, individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2 b, ska 
den berörda grindvakten informera 
kommissionen om detta inom tre månader 
från genomförandet av koncentrationen 
och förse kommissionen med den 
information som avses i artikel 3.2.

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De behöriga nationella 
myndigheterna får använda den 
information de fått med stöd av punkt 1 
för att begära att kommissionen 
undersöker koncentrationen i enlighet 
med artikel 22 i förordning (EG) 
nr 139/2004.

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska årligen 
offentliggöra en förteckning över de 
förvärv som den har informerats om av 
grindvakter.

Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
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denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av konsumenter som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 
beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år.

denna till kommissionen och 
högnivågruppen för regleringsorgan på 
det digitala området lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av konsumenter som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 
beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år. Kommissionen ska i samråd med 
Europeiska datatillsynsmannen, 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, det civila 
samhället och experter utarbeta 
standarder och förfaranden för 
revisionen.

Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grindvakten ska offentliggöra en översikt 
över den granskade beskrivningen med 
beaktande av de begränsningar som följer 
av kraven avseende affärshemligheter.

Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) det har skett en väsentlig förändring 
av något av de sakförhållanden som ligger 
till grund för beslutet,

a) det har skett en väsentlig förändring 
av något av de sakförhållanden som ligger 
till grund för beslutet, eller

Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen kan även be en 
eller flera behöriga nationella 
myndigheter att stödja 
marknadsundersökningen.

Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Den ska sträva 
efter att slutföra sin undersökning genom 
att anta ett beslut i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4 inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

1. Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Kommissionen 
ska slutföra sin undersökning genom att 
anta ett beslut inom tolv månader.

Ändringsförslag 163

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 
kommissionen sträva efter att meddela 
sina preliminära resultat till den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom sex månader från det att 
undersökningen inleddes. I de preliminära 
slutsatserna ska kommissionen förklara om 
den preliminärt anser att leverantören av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 
kommissionen meddela sina preliminära 
resultat till den berörda leverantören av 
centrala plattformstjänster så snart som 
möjligt och under alla omständigheter 
senast sex månader från det att 
undersökningen inleddes. I de preliminära 
slutsatserna ska kommissionen förklara om 
den preliminärt anser att leverantören av 
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som grindvakt i enlighet med artikel 3.6. centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

Ändringsförslag 164

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om leverantören av centrala 
plattformstjänster uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2, men har lagt 
fram väl underbyggda argument i enlighet 
med artikel 3.4, ska kommissionen sträva 
efter att genom ett beslut enligt punkt 1 
slutföra marknadsundersökningen inom 
fem månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes. I så 
fall ska kommissionen sträva efter att 
meddela sina preliminära resultat enligt 
punkt 2 till leverantören av centrala 
plattformstjänster inom tre månader från 
det att undersökningen inleddes.

utgår

Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den förklara att endast skyldigheter enligt 
artikel 5 b och artikel 6.1 e, f, h är 
tillämpliga på denna grindvakt såsom 
anges i beslutet om beteckning som 
grindvakt. Kommissionen ska endast 
förklara de skyldigheter tillämpliga som 
är lämpliga och nödvändiga för att 

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den förklara att skyldigheterna enligt 
artiklarna 5 och 6 är tillämpliga på denna 
grindvakt. Kommissionen ska ompröva 
betecknandet som grindvakt i enlighet med 
förfarandet i artikel 4.
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förhindra att den berörda grindvakten på 
ett otillbörligt sätt uppnår en fast 
förankrad och varaktig ställning i sin 
verksamhet. Kommissionen ska ompröva 
betecknandet som grindvakt i enlighet med 
förfarandet i artikel 4.

Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt systematiskt har åsidosatt 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 och ytterligare har stärkt eller 
utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt 
artikel 3.1, får kommissionen genom 
beslut som antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4 ålägga en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

1. Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning för att undersöka 
om en grindvakt systematiskt har brutit 
mot bestämmelserna. Om 
marknadsundersökningen visar att en 
grindvakt systematiskt har åsidosatt de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6 får kommissionen ålägga denna 
grindvakt sådana beteendemässiga eller 
strukturella åtgärder som är effektiva och 
nödvändiga för att säkerställa 
efterlevnaden av denna förordning. 
Kommissionen ska i förekommande fall 
ha rätt att kräva att korrigerande åtgärder 
testas i effektivitetsoptimerande syfte. 
Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut så 
snart som möjligt och under alla 
omständigheter senast tolv månader från 
det att marknadsundersökningen inleddes.

Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen får i enlighet med 
punkt 1 under en begränsad tidsperiod 
inskränka grindvakters förvärv inom 
områden av relevans för denna 
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förordning, såvida dessa inskränkningar 
är proportionella och nödvändiga för att 
avhjälpa den skada som orsakats genom 
upprepade överträdelser eller för att 
förhindra ytterligare skada på öppenheten 
och rättvisan hos den inre marknaden.

Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får endast införa 
strukturella korrigerande åtgärder enligt 
punkt 1 om det antingen inte finns någon 
lika effektiv beteendekorrigerande åtgärd 
eller om en lika effektiv 
beteendekorrigerande åtgärd skulle vara 
mer betungande för den berörda 
grindvakten än den strukturella 
korrigerande åtgärden.

utgår

Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, om kommissionen har 
utfärdat minst tre beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot en grindvakt med 
avseende på någon av dess centrala 
plattformstjänster inom en period av fem år 
före antagandet av beslutet om att inleda en 
marknadsundersökning inför ett eventuellt 
antagande av ett beslut enligt denna artikel.

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, om kommissionen har 
utfärdat minst två beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot ifrågavarande 
grindvakt med avseende på någon av dess 
centrala plattformstjänster inom en period 
av tio år före antagandet av beslutet om att 
inleda en marknadsundersökning inför ett 
eventuellt antagande av ett beslut enligt 
denna artikel.
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Ändringsförslag 170

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En grindvakt ska anses ha stärkt 
eller utvidgat sin ställning som grindvakt 
ytterligare i förhållande till egenskaperna 
enligt artikel 3.1, om dess inverkan på den 
inre marknaden har ökat ytterligare, om 
dess betydelse som nätport för 
företagsanvändare för att nå ut till 
slutanvändare har ökat ytterligare eller 
om grindvakten har en ytterligare fast 
förankrad och varaktig ställning i sin 
verksamhet.

utgår

Ändringsförslag 171

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska meddela den 
berörda grindvakten sina invändningar 
inom sex månader från det att 
undersökningen inleddes. I sina 
invändningar ska kommissionen förklara 
om den preliminärt anser att villkoren i 
punkt 1 är uppfyllda och vilken 
korrigerande åtgärd eller vilka 
korrigerande åtgärder som den preliminärt 
anser vara nödvändiga och proportionella.

5. Kommissionen ska meddela den 
berörda grindvakten sina invändningar så 
snart som möjligt och under alla 
omständigheter senast fyra månader från 
det att undersökningen inleddes. I sina 
invändningar ska kommissionen förklara 
om den preliminärt anser att villkoren i 
punkt 1 är uppfyllda och vilken 
korrigerande åtgärd eller vilka 
korrigerande åtgärder som den preliminärt 
anser vara effektiva och nödvändiga.

Ändringsförslag 172

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får när som helst 6. Medan marknadsundersökningen 
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under marknadsundersökningen förlänga 
dess varaktighet om förlängningen är 
motiverad av objektiva skäl och 
proportionell. Förlängningen kan gälla den 
tidsfrist inom vilken kommissionen måste 
framföra sina invändningar eller tidsfristen 
för antagande av det slutliga beslutet. Den 
sammanlagda varaktigheten av en eller 
flera förlängningar enligt denna punkt får 
inte överstiga sex månader. Kommissionen 
får överväga åtaganden enligt artikel 23 
och göra dem bindande i sitt beslut.

pågår får kommissionen förlänga dess 
varaktighet om en sådan förlängning är 
motiverad av objektiva skäl och 
proportionell. Förlängningen kan gälla den 
tidsfrist inom vilken kommissionen måste 
framföra sina invändningar eller tidsfristen 
för antagande av det slutliga beslutet. Den 
sammanlagda varaktigheten av en eller 
flera förlängningar enligt denna punkt får 
inte överstiga sex månader.

Ändringsförslag 173

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att säkerställa att grindvakten 
effektivt fullgör sina skyldigheter enligt 
artiklarna 5 eller 6 ska kommissionen 
regelbundet se över de korrigerande 
åtgärder den ålägger i enlighet med 
punkt 1 i denna artikel. Kommissionen 
ska ha rätt att ändra dessa åtgärder om 
den efter en undersökning finner att de 
inte är effektiva.

Ändringsförslag 174

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
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orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast 24 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast 18 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

Ändringsförslag 175

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Kommissionen ska ha rätt att 
införa interimistiska åtgärder om det 
finns risk för allvarlig och omedelbar 
skada för grindvakters företagsanvändare 
eller slutanvändare.

Ändringsförslag 176

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genom en enkel 
begäran eller genom beslut begära att 
företag och företagssammanslutningar 
lämnar all nödvändig information, bland 
annat för att övervaka, genomföra och 
kontrollera efterlevnaden av 
bestämmelserna i denna förordning. 
Kommissionen får också begära tillgång 
till företagens databaser och algoritmer och 
begära förklaringar om dessa genom en 
enkel begäran eller genom ett beslut.

1. Kommissionen får genom en enkel 
begäran eller genom beslut begära att 
företag och företagssammanslutningar 
lämnar all nödvändig information, bland 
annat för att övervaka, genomföra och 
kontrollera efterlevnaden av 
bestämmelserna i denna förordning. 
Kommissionen får också begära tillgång 
till företagens databaser, algoritmer och 
information om tester, samt begära 
förklaringar om dessa genom en enkel 
begäran eller genom ett beslut.

Ändringsförslag 177

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får begära 
information från företag och 
företagssammanslutningar enligt punkt 1 
även innan en marknadsundersökning 
enligt artikel 14 eller förfaranden enligt 
artikel 18 inleds.

2. Kommissionen får begära 
information från företag och 
företagssammanslutningar enligt punkt 1 
även innan en marknadsundersökning 
enligt artikel 14 inleds.

Ändringsförslag 178

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen kräver att 
företag och företagssammanslutningar ska 
lämna information genom beslut, ska den 
ange syftet med begäran, precisera vilken 
information som begärs och fastställa den 
frist inom vilken informationen ska 
lämnas. Om kommissionen kräver att 
företag ska ge tillgång till sina databaser 
och algoritmer ska den ange den rättsliga 
grunden för och syftet med begäran samt 
fastställa den tidsfrist inom vilken detta ska 
tillhandahållas. Den ska också ange de 
sanktioner som föreskrivs i artikel 26 och 
ange eller förelägga de viten som 
föreskrivs i artikel 27. Den ska vidare 
upplysa om rätten att få beslutet prövat av 
domstolen.

4. Om kommissionen kräver att 
företag och företagssammanslutningar ska 
lämna information genom beslut, ska den 
ange syftet med begäran, precisera vilken 
information som begärs och fastställa den 
frist inom vilken informationen ska 
lämnas. Om kommissionen kräver att 
företag ska ge tillgång till sina databaser 
och algoritmer ska den ange syftet med 
begäran, precisera vilken information som 
begärs och fastställa den frist inom vilken 
detta ska tillhandahållas. Den ska också 
ange de sanktioner som föreskrivs i artikel 
26 och ange eller förelägga de viten som 
föreskrivs i artikel 27. Den ska vidare 
upplysa om rätten att få beslutet prövat av 
domstolen.

Ändringsförslag 179

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får höra varje fysisk eller 
juridisk person som samtycker till detta, i 
syfte att samla in information om frågor 
som har samband med föremålet för en 

Kommissionen och de nationella behöriga 
myndigheterna i enlighet med artikel 31c 
får höra varje fysisk eller juridisk person 
som samtycker till detta, i syfte att samla in 
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utredning, inbegripet när det gäller 
övervakning, genomförande och 
efterlevnadskontroll av bestämmelserna i 
denna förordning.

information om frågor som har samband 
med föremålet för en utredning, i enlighet 
med artiklarna 7, 16, 17, 25 och 26, 
inbegripet när det gäller övervakning, 
genomförande och efterlevnadskontroll av 
bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag 180

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kontroller på plats får också 
genomföras med hjälp av revisorer eller 
experter som utsetts av kommissionen i 
enlighet med artikel 24.2.

2. Kontroller på plats får också 
genomföras med hjälp av revisorer eller 
experter som turvis utnämnts av 
kommissionen i enlighet med artikel 24.2.

Ändringsförslag 181

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I brådskande fall, på grund av 
risken för allvarlig och irreparabel skada 
för grindvakternas företagsanvändare eller 
slutanvändare får kommissionen genom 
beslut i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 besluta 
om interimistiska åtgärder mot en 
grindvakt på grundval av ett prima facie-
konstaterande av en överträdelse av 
artiklarna 5 eller 6.

1. I brådskande fall, på grund av 
risken för allvarlig och omedelbar skada 
för grindvakternas företagsanvändare eller 
slutanvändare får kommissionen genom 
beslut i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 besluta 
om interimistiska åtgärder som ska åläggas 
en grindvakt på grundval av ett prima 
facie-konstaterande av en överträdelse av 
artiklarna 5 eller 6.

Ändringsförslag 182

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett beslut enligt punkt 1 får endast 2. Ett beslut enligt punkt 1 ska endast 
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antas i samband med förfaranden som 
inleds i syfte att eventuellt anta ett beslut 
om bristande efterlevnad i enlighet med 
artikel 25.1. Detta beslut ska gälla under en 
bestämd tidsperiod och får förnyas om det 
är nödvändigt och lämpligt.

antas i samband med förfaranden som 
inleds i syfte att eventuellt anta ett beslut 
om bristande efterlevnad i enlighet med 
artikel 25.1. Detta beslut ska gälla under en 
bestämd tidsperiod och får förnyas om det 
är nödvändigt och lämpligt.

Ändringsförslag 183

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I brådskande fall, på grund av 
risken för allvarlig och omedelbar skada 
för grindvakternas företagsanvändare 
eller slutanvändare till följd av nya 
metoder som tillämpas av en eller flera 
grindvakter och skulle kunna undergräva 
centrala plattformstjänsters öppenhet eller 
vara otillbörliga i enlighet med artikel 
10.2, får kommissionen ålägga de berörda 
grindvakterna interimistiska åtgärder för 
att förebygga att en sådan risk 
förverkligas.

Ändringsförslag 184

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Ett beslut av det slag som avses i 
punkt 2a i denna artikel får antas endast i 
samband med en marknadsundersökning 
enligt artikel 17 och inom 6 månader efter 
att en sådan undersökning har inletts. De 
interimistiska åtgärderna ska gälla under 
en angiven tidsperiod och ska under alla 
omständigheter förnyas eller upphävas, 
med hänsyn tagen till det slutliga beslutet 
från marknadsundersökningen enligt 
artikel 17.
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Ändringsförslag 185

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Åtaganden

1. Om den berörda grindvakten 
under förfaranden enligt artikel 16 eller 
25 erbjuder åtaganden för de relevanta 
centrala plattformstjänsterna för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som föreskrivs i artiklarna 5 och 6, får 
kommissionen genom beslut som antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 göra dessa 
åtaganden bindande för den grindvakten 
och förklara att det inte finns några 
ytterligare skäl att vidta åtgärder.
2. Kommissionen får, på begäran 
eller på eget initiativ, genom beslut 
återuppta det relevanta förfarandet, om
a) det har skett en väsentlig 
förändring av något av de 
sakförhållanden som ligger till grund för 
beslutet,
b) den berörda grindvakten handlar i 
strid med sina åtaganden, och
c) beslutet grundades på 
ofullständiga, oriktiga eller vilseledande 
upplysningar från parterna.
3. Om kommissionen anser att de 
åtaganden som lämnats in av den berörda 
grindvakten inte kan säkerställa ett 
effektivt fullgörande av de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6, ska den 
förklara skälen till att dessa åtaganden 
inte gjorts bindande i beslutet om att 
avsluta de relevanta förfarandena.

Ändringsförslag 186
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och efterlevnaden 
av de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och de beslut som fattas 
enligt artiklarna 7, 16, 22 och 23.

1. Kommissionen ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och efterlevnaden 
av de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och de beslut som fattas 
enligt artiklarna 7, 16, 22 och 23.

Ändringsförslag 187

Förslag till förordning
Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a
Klagomålsmekanism

1. Företagsanvändare, konkurrenter 
och slutanvändare av centrala 
plattformstjänster, samt deras företrädare 
eller andra med berättigat intresse får till 
de behöriga nationella myndigheterna 
anföra klagomål om alla metoder eller 
beteenden från grindvakters sida som 
omfattas av denna förordnings 
tillämpningsområde, inbegripet bristande 
efterlevnad.
De behöriga nationella myndigheterna 
ska pröva klagomålen och rapportera dem 
till kommissionen.
Kommissionen ska undersöka om det 
finns rimliga skäl att inleda ett förfarande 
enligt artikel 18 eller en 
marknadsundersökning enligt artikel 14.
2. Direktiv (EU) 2019/1937 ska 
tillämpas på klagomålen och på 
rapporteringen av överträdelser av denna 
förordning och på skyddet av personer 
som rapporterar sådana överträdelser.



PE692.792v02-00 106/644 RR\1244436SV.docx

SV

Ändringsförslag 188

Förslag till förordning
Artikel 24b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24b
Funktion för regelefterlevnad

1. Grindvakterna ska inrätta en 
funktion för regelefterlevnad som ska 
vara oberoende av deras operativa 
funktioner och de ska utnämna en eller 
flera regelefterlevnadsansvariga, 
inbegripet chefen för funktionen för 
regelefterlevnad.
2. Grindvakterna ska säkerställa att 
den funktion för regelefterlevnad som 
inrättas enligt punkt 1 får tillräcklig 
auktoritet och ställning och tillräckligt 
med resurser samt tillträde till 
grindvakternas ledningsorgan för att 
kunna övervaka grindvakternas 
efterlevnad av denna förordning.
3. Grindvakterna ska säkerställa att 
de regelefterlevnadsansvariga som 
utnämnts enligt punkt 1 har de 
yrkeskvalifikationer, kunskaper och 
erfarenheter och den förmåga som krävs 
för att utföra de uppgifter som avses i 
punkt 4.
Grindvakterna ska också säkerställa att 
den som enligt punkt 1 utnämns till chef 
för funktionen för regelefterlevnad är en 
person i högre ledande ställning, vilken 
ska ansvara uttryckligen för denna 
funktion och vara oberoende av 
grindvakternas operativa funktioner och 
ledningsorgan.
4. Chefen för funktionen för 
regelefterlevnad ska rapportera direkt till 
grindvakternas ledningsorgan och ha 
befogenhet att aktualisera farhågor och 
varna organen om det uppstår risk för 
bristande efterlevnad av förordningen, 
utan att detta påverkar ledningsorganens 
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ansvar för övervakning och styrning.
Chefen för funktionen för 
regelefterlevnad får inte avskedas utan 
förhandssamtycke från grindvaktens 
ledningsorgan.
5. Regelefterlevnadsansvariga som 
en grindvakt utnämnt enligt punkt 1 ska 
övervaka grindvaktens fullgörande av 
skyldigheterna i denna förordning och ha 
minst följande uppgifter:
a) Att organisera, monitorera och 
övervaka de åtgärder grindvakterna vidtar 
och den verksamhet de utför i syfte att 
säkerställa fullgörande av skyldigheterna 
i denna förordning.
b) Att förse grindvakternas ledning 
och anställda med information och råd 
om relevanta skyldigheter inom ramen för 
denna förordning.
c) Att i förekommande fall övervaka 
fullgörandet av åtaganden som gjorts 
bindande enligt artikel 23, utan att detta 
påverkar kommissionens möjligheter 
enligt artikel 24.2 till utnämning av 
oberoende externa experter.
d) Att samarbeta med kommissionen 
om tillämpningen av denna förordning.
6. Grindvakterna ska till 
kommissionen meddela namnet på och 
kontaktuppgifter till chefen för 
funktionen för regelefterlevnad.
7. Grindvakternas ledningsorgan ska 
fastställa, ha uppsikt över och vara 
ansvariga för genomförandet av de 
styrningsupplägg som grindvakterna 
infört för att säkerställa att funktionen för 
regelefterlevnad blir oberoende, också 
genom åtskillnad av arbetsuppgifter inom 
grindvakternas organisationsupplägg och 
förebyggande av intressekonflikter.

Ändringsförslag 189
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Åtaganden som gjorts rättsligt 
bindande i enlighet med artikel 23.

utgår

Ändringsförslag 190

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska anta sitt beslut 
inom 12 månader från det att förfarandet 
enligt artikel 18 inletts.

Ändringsförslag 191

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt punkt 1 ska den meddela den 
berörda grindvakten sina preliminära 
resultat. I de preliminära resultaten ska 
kommissionen förklara vilka åtgärder den 
överväger att vidta eller anser att 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
åtgärda de preliminära resultaten.

2. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt punkt 1 ska den meddela den 
berörda grindvakten sina preliminära 
resultat. I dessa preliminära resultat ska 
kommissionen förklara vilka åtgärder den 
överväger att vidta eller anser att 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
åtgärda de preliminära resultaten.

Ändringsförslag 192

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Grindvakten ska förse 
kommissionen med en beskrivning av de 
åtgärder den vidtagit för att säkerställa 

(Berör inte den svenska versionen.)
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efterlevnad av det beslut som antagits 
enligt punkt 1.

Ändringsförslag 193

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I det beslut som avses i artikel 25 
får kommissionen ålägga grindvakten böter 
på högst 10 % av dess totala omsättning 
under det föregående räkenskapsåret, om 
den konstaterar att grindvakten uppsåtligen 
eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla

1. I det beslut som avses i artikel 25 
får kommissionen ålägga grindvakten böter 
på minst 4 % och högst 20 % av dess totala 
globala omsättning under det föregående 
räkenskapsåret, om den konstaterar att 
grindvakten uppsåtligen eller av 
oaktsamhet underlåter att uppfylla

Ändringsförslag 194

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) skyldigheten att meddela 
information som krävs enligt artikel 12,

Ändringsförslag 195

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) skyldigheten att meddela 
information som krävs enligt artikel 13 
eller lämnar oriktig, ofullständig eller 
vilseledande information,

Ändringsförslag 196

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) ett åtagande som gjorts bindande 
genom ett beslut enligt artikel 23.

utgår

Ändringsförslag 197

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) underlåter att meddela 
information som krävs enligt artikel 12 
eller lämnar oriktig, ofullständig eller 
vilseledande information,

utgår

Ändringsförslag 198

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) underlåter att lämna in den 
beskrivning som krävs enligt artikel 13,

utgår

Ändringsförslag 199

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om företag eller 
företagssammanslutningar har fullgjort den 
skyldighet för vars uppfyllande vitet har 
förelagts, får kommissionen genom ett 
beslut som antagits i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4, fastställa det slutliga vitet till ett 
belopp som är lägre än det som följer av 
det ursprungliga beslutet.

2. Om företag eller 
företagssammanslutningar har fullgjort den 
skyldighet för vars uppfyllande vitet har 
förelagts, får kommissionen genom ett 
beslut som antagits i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4, fastställa det slutliga vitet.
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Ändringsförslag 200

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på tre år.

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på fem år.

Ändringsförslag 201

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt artikel 7, artikel 8.1, artikel 
9.1, artiklarna 15, 16, 22, 23, 25 och 26 
samt artikel 27.2 ska den ge den berörda 
grindvakten eller det berörda företaget eller 
den berörda företagssammanslutningen 
möjlighet att yttra sig om

1. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt artikel 7, artikel 8.1, artikel 
9.1, artiklarna 15, 16, 22, 23, 25 och 26 
samt artikel 27.2 ska den ge den berörda 
grindvakten eller det berörda företaget eller 
den berörda företagssammanslutningen och 
tredje parter med berättigat intresse 
möjlighet att yttra sig om

Ändringsförslag 202

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Berörda grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar får lämna sina 
synpunkter på kommissionens preliminära 
slutsatser inom en tidsfrist som 
kommissionen ska fastställa i sina 
preliminära slutsatser och som inte får vara 
kortare än 14 dagar.

2. Berörda grindvakter, företag, 
företagssammanslutningar och tredje 
parter med berättigat intresse får lämna 
sina synpunkter på kommissionens 
preliminära slutsatser inom en tidsfrist som 
kommissionen ska fastställa i sina 
preliminära slutsatser och som inte får vara 
kortare än 14 dagar.

Ändringsförslag 203
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska grunda sina 
beslut endast på invändningar som berörda 
grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar har kunnat yttra 
sig om.

3. Kommissionen ska grunda sina 
beslut endast på invändningar som berörda 
grindvakter, företag, 
företagssammanslutningar och tredje 
parter med berättigat intresse har kunnat 
yttra sig om.

Ändringsförslag 204

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den information som samlas in i 
enlighet med artiklarna 3, 12, 13, 19, 20 
och 21 ska endast användas för de ändamål 
som avses i denna förordning.

1. Den information som samlas in i 
enlighet med artiklarna 3, 19, 20, 21 och 
31d ska endast användas för de ändamål 
som avses i denna förordning.

Ändringsförslag 205

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den information som samlas in i 
enlighet med artikel 12 ska endast 
användas för de ändamål som avses i 
denna förordning och förordning (EG) 
nr 139/2004.

Ändringsförslag 206

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1b (ny)



RR\1244436SV.docx 113/644 PE692.792v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den information som samlas in i 
enlighet med artikel 13 ska endast 
användas för de ändamål som avses i 
denna förordning och förordning 
2016/679/EU.

Ändringsförslag 207

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar det utbyte och 
den användning av information som 
tillhandahålls för att användas i enlighet 
med artiklarna 32 och 33, får 
kommissionen, medlemsstaternas 
myndigheter, deras tjänstemän, anställda 
och övriga personer som arbetar under 
dessa myndigheters övervakning liksom 
fysiska eller juridiska personer, inbegripet 
revisorer och experter som utnämnts i 
enlighet med artikel 24.2, inte röja 
information som de har inhämtat eller 
utbytt med stöd av denna förordning och 
som är av sådant slag att den omfattas av 
tystnadsplikt. Denna skyldighet ska också 
gälla för alla företrädare och experter från 
medlemsstater som deltar i någon av de 
verksamheter som bedrivs av den 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader i enlighet med artikel 32.

2. Utan att det påverkar det utbyte och 
den användning av information som 
tillhandahålls för att användas i enlighet 
med artiklarna 12, 13, 31d, 32 och 33, får 
kommissionen, medlemsstaternas 
myndigheter, deras tjänstemän, anställda 
och övriga personer som arbetar under 
dessa myndigheters övervakning liksom 
fysiska eller juridiska personer, inbegripet 
revisorer och experter som utnämnts i 
enlighet med artikel 24.2, inte röja 
information som de har inhämtat eller 
utbytt med stöd av denna förordning och 
som är av sådant slag att den omfattas av 
tystnadsplikt. Denna skyldighet ska också 
gälla för alla företrädare och experter från 
medlemsstater som deltar i någon av de 
verksamheter som bedrivs av den 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader i enlighet med artikel 32.

Ändringsförslag 208

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Den europeiska högnivågruppen för 
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regleringsorgan på det digitala området
1. Kommissionen ska inrätta en 
europeisk högnivågrupp för 
regleringsorgan på det digitala området 
(gruppen) i form av en expertgrupp som 
består av en företrädare för 
kommissionen, en företrädare för 
relevanta unionsorgan, företrädare för 
nationella behöriga myndigheter och 
företrädare för andra nationella behöriga 
myndigheter inom särskilda sektorer, 
bland annat myndigheter med ansvar för 
dataskydd, elektronisk kommunikation 
och konsumentskydd.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
de relevanta nationella behöriga 
myndigheterna företrädas i gruppen av 
sina respektive chefer. För att underlätta 
gruppens arbete ska kommissionen förse 
den med ett sekretariat.
3. Gruppens arbete kan organiseras i 
expertarbetsgrupper som bildar 
specialistgrupper inom olika rättsliga 
områden vilka tillhandahåller sakkunskap 
på hög nivå till kommissionen.

Ändringsförslag 209

Förslag till förordning
Artikel 31b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31b
Uppgifter för den europeiska 

högnivågruppen för regleringsorgan på 
det digitala området

1. Gruppen ska bistå kommissionen 
med att säkerställa en konsekvent 
tillämpning av förordningen och övervaka 
efterlevnaden av den, med hjälp av råd, 
sakkunskap och rekommendationer. 
Gruppen ska för detta ändamål ha i 
uppgift att
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a) behandla frågor med anknytning 
till samarbetet och samordningen mellan 
kommissionen och medlemsstaterna när 
det gäller deras verkställighetsåtgärder 
genom att främja utbyte av information 
och bästa praxis om deras arbete och 
principer och praxis för beslutsfattande i 
syfte att utveckla en konsekvent 
regleringsstrategi,
b) lämna rekommendationer till 
kommissionen om behovet av att 
genomföra marknadsundersökningar i 
enlighet med artiklarna 14, 15, 16 och 17,
c) lämna rekommendationer till 
kommissionen om behovet av att 
uppdatera skyldigheterna i förordningen 
enligt artiklarna 5 och 6,
d) bistå kommissionen med råd och 
sakkunskap i samband med utarbetandet 
av lagstiftningsförslag och politiska 
initiativ, inbegripet enligt artikel 38,
e) bistå kommissionen med råd och 
sakkunskap i samband med utarbetandet 
av delegerade akter,
f) vid behov bistå med råd och 
sakkunskap i ett tidigt skede av 
utarbetandet av genomförandeakter, 
innan de föreläggs kommittén i enlighet 
med förordning (EU) nr 182/2011, och
g) på kommissionens begäran 
tillhandahålla teknisk rådgivning och 
sakkunskap innan ett fastställelsebeslut 
enligt artikel 7 antas.
2. Gruppen ska varje år rapportera 
till Europaparlamentet om sin verksamhet 
och lägga fram rekommendationer och 
förslag till politik med anknytning dels till 
verkställandet av denna förordning, dels 
till annat som bidrar till utvecklingen av 
en konsekvent regleringsstrategi för den 
digitala inre marknaden.
3. Gruppen ska anta sin 
arbetsordning och därvid följa de regler 
för kommissionens expertgrupper som 
fastställts i kommissionens 
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beslut C(2016)3301.
4. Gruppens sammanträden med 
berörda parter och grindvakter ska 
registreras och offentliggöras varje 
månad i enlighet med EU:s 
öppenhetsregister.

Ändringsförslag 210

Förslag till förordning
Artikel 31c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31c
Rollen för nationella 

konkurrensmyndigheter och andra 
behöriga myndigheter 

1. Nationella 
konkurrensmyndigheter och andra 
behöriga myndigheter som utsetts av 
medlemsstaterna ska stödja kommissionen 
i övervakningen av efterlevnaden och i 
verkställandet av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning och 
regelbundet rapportera till kommissionen 
om efterlevnaden av denna förordning.
2. Nationella 
konkurrensmyndigheter och andra 
behöriga myndigheter får, med 
kommissionen som samordnare, ge stöd 
till en marknadsundersökning eller ett 
förfarande enligt artiklarna 7.2, 15, 16, 
17, 19, 20 och 21 genom att samla in 
information och tillhandahålla 
sakkunskap.
3. Nationella 
konkurrensmyndigheter och andra 
behöriga myndigheter får samla in 
klagomål i enlighet med förfarandet i 
artikel 24a.

Ändringsförslag 211
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Förslag till förordning
Artikel 31d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31d
Samarbete och samordning med 

medlemsstaterna
1. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska ha ett nära 
samarbete och samordna sina 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
en enhetlig, effektiv och kompletterande 
verkställighet av denna förordning.
2. Om en nationell myndighet avser 
att inleda en utredning av grindvakter på 
grundval av den nationella lagstiftning 
som avses i artikel 1.6 ska den skriftligen 
underrätta kommissionen om den första 
formella utredningsåtgärden, innan eller 
omedelbart efter en sådan åtgärd har 
inletts. Denna information får också 
göras tillgänglig för övriga 
medlemsstaters nationella 
konkurrensmyndigheter och andra 
behöriga myndigheter.
3. Om en nationell myndighet avser 
att ålägga grindvakter skyldigheter på 
grundval av den nationella lagstiftning 
som avses i artikel 1.6 ska den senast 60 
dagar innan förslaget till denna åtgärd 
antas översända förslaget till 
kommissionen, åtföljt av en motivering till 
det. Denna information får också göras 
tillgänglig för övriga medlemsstaters 
nationella konkurrensmyndigheter och 
andra behöriga myndigheter. Om 
kommissionen inom dessa 60 dagar låter 
den berörda nationella myndigheten få 
veta att dess förslag till åtgärd strider mot 
denna förordning eller mot ett beslut som 
kommissionen antagit med stöd av denna 
förordning eller som övervägts vid 
förfaranden som inletts av kommissionen 
får den nationella myndigheten inte anta 
åtgärden.
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4. Kommissionen och de nationella 
konkurrensmyndigheterna, jämte andra 
behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater som verkställer 
bestämmelserna i artikel 1.6, ska ha 
befogenhet att förse varandra med 
information om alla faktiska eller 
rättsliga förhållanden, inbegripet 
konfidentiella uppgifter.
5. De nationella 
konkurrensmyndigheterna och andra 
behöriga myndigheter i de medlemsstater 
som verkställer bestämmelserna i artikel 
1.6 får samråda med kommissionen i alla 
frågor som rör tillämpningen av denna 
förordning.

Ändringsförslag 212

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid sammanträden där särskilda 
frågor diskuteras ska medlemsstaterna ha 
rätt att utse ytterligare en företrädare från 
en myndighet med relevant sakkunskap 
för dessa frågor. Detta påverkar inte 
kommittéledamöternas rätt att bistås av 
andra experter från medlemsstaterna.

Ändringsförslag 213

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Sammanträden som rådgivande 
kommittén för digitala marknader och 
kommissionen håller med företrädare för 
grindvakter och andra berörda parter ska 
registreras och offentliggöras varje 
månad i enlighet med EU:s 
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öppenhetsregister.

Ändringsförslag 214

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

1. Två eller flera nationella 
konkurrensmyndigheter eller andra 
behöriga nationella myndigheter får 
begära att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artiklarna 15, 16, 17 
eller 25. Den eller de behöriga 
myndigheterna ska lägga fram bevis till 
stöd för sin begäran. Kommissionen ska 
inom fyra månader undersöka om det finns 
rimliga skäl att inleda en sådan 
undersökning. Om kommissionen anser att 
det inte finns tillräckliga skäl för att 
inleda förfaranden får kommissionen 
avslå begäran och underrätta den eller de 
respektive behöriga myndigheterna om 
skälen därtill. Kommissionen ska 
offentliggöra resultaten av sin 
bedömning.

Ändringsförslag 215

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska lägga fram 
bevis till stöd för sin begäran.

utgår

Ändringsförslag 216

Förslag till förordning
Artikel 36 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsföreskrifter Detaljerade arrangemang

Ändringsförslag 217

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med avseende på 
följande: 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 
23, 25 och 30

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter där det fastställs 
detaljerade arrangemang för 
tillämpningen av följande:

Ändringsförslag 218

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Form, innehåll och andra 
närmare bestämmelser om hur val ska 
erbjudas och samtycke ska ges i enlighet 
med artikel 5 a.

Ändringsförslag 219

Förslag till förordning
Artikel 36 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Form, innehåll och andra 
närmare bestämmelser om hur 
information om pris och ersättning ska 
lämnas i enlighet med artikel 5 g.

Ändringsförslag 220
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) De praktiska arrangemangen för 
det samarbete och den samordning mellan 
kommissionen och medlemsstaterna som 
föreskrivs i artikel 31d.

Ändringsförslag 221

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De praktiska arrangemangen för 
det samarbete och den samordning mellan 
kommissionen och medlemsstaterna som 
föreskrivs i artikel 1.7.Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4. Innan kommissionen vidtar 
åtgärder enligt punkt 1 ska den 
offentliggöra ett utkast till dessa åtgärder 
och ge alla berörda parter tillfälle att 
framföra sina synpunkter inom den tid som 
kommissionen fastställer, vilken inte får 
understiga en månad.

2. Dessa genomförandeakter ska antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4. Innan 
kommissionen vidtar åtgärder enligt punkt 
1 ska den offentliggöra ett utkast till dessa 
åtgärder och ge alla berörda parter tillfälle 
att framföra sina synpunkter inom den tid 
som kommissionen fastställer, vilken inte 
får understiga en månad.

Ändringsförslag 222

Förslag till förordning
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Riktlinjer

För att främja grindvakternas fullgörande 
av skyldigheterna i artiklarna 5, 6, 12 och 
13 och verkställigheten av dessa 
skyldigheter får kommissionen bifoga 
riktlinjer för de skyldigheter som fastställs 
i dessa artiklar, såvida kommissionen 
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anser detta påkallat. När så är lämpligt 
och nödvändigt får kommissionen uppdra 
åt standardiseringsorganen att underlätta 
genomförandet av skyldigheterna genom 
att utveckla lämpliga standarder för detta 
ändamål.

Ändringsförslag 223

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.6 och 9.1 ska 
ges till kommissionen för en period på fem 
år från och med den DD/MM/ÅÅÅÅ. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på fem 
år. Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.6 och 10 ska 
ges till kommissionen för en period på fem 
år från och med den DD/MM/ÅÅÅÅ. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på fem 
år. Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag 224

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.6 och 9.1 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.6 och 10 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.



RR\1244436SV.docx 123/644 PE692.792v02-00

SV

Ändringsförslag 225

Förslag till förordning
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
Ändring av direktiv (EU) 2019/1937

I del XX i bilagan till direktiv (EU) 
2019/1937 ska följande punkt läggas till:
”Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) … /… av den … om XX 
(EU) 2021/XX och om ändring av direktiv 
(EU) 2019/37 (EUT L …).”.

Ändringsförslag 226

Förslag till förordning
Artikel 37b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37b
Ändring av direktiv 2020/1828/EG om 

grupptalan för att skydda konsumenters 
kollektiva intressen

I bilaga I ska följande läggas till:
” (X) Europaparlamentets och rådets 
förordning om öppna och rättvisa 
marknader inom den digitala sektorn 
(rättsakt om digitala marknader).”.

Ändringsförslag 227

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas från och 
med sex månader efter det att den har trätt i 

Denna förordning ska tillämpas från och 
med två månader efter det att den har trätt i 
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kraft. kraft.

Ändringsförslag 228

Förslag till förordning
Bilaga 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a. ”Allmänt”
1. Syftet med denna bilaga är att med 
tanke på tillämpningen av artikel 3.2 b 
fastställa metoderna för identifiering och 
beräkning av ”slutanvändare” och 
”företagsanvändare” av varje central 
plattformstjänst som definieras i artikel 
2.2. Den innehåller en hänvisning som 
gör det möjligt för ett företag att bedöma 
huruvida dess centrala plattformstjänster 
uppfyller de kvantitativa tröskelvärden 
som anges i artikel 3.2 b och därför kan 
antas uppfylla kravet i artikel 3.1 b. Den 
kommer därför också att vara relevant för 
en bredare bedömning i enlighet med 
artikel 3.6. Det är företagets ansvar att 
göra bästa möjliga uppskattning i enlighet 
med de gemensamma principer och 
särskilda metoder som anges i denna 
bilaga. Ingenting i denna bilaga hindrar 
kommissionen att kräva att det företag 
som tillhandahåller centrala 
plattformstjänster ska tillhandahålla 
sådan information som är nödvändig för 
att identifiera och beräkna 
”slutanvändarna” och 
”företagsanvändarna”. I samband med 
detta är kommissionen bunden av de 
tidsfrister som fastställs i de relevanta 
bestämmelserna i denna förordning. 
Ingenting i denna bilaga bör utgöra en 
rättslig grund för spårning av användare. 
Metoderna i denna bilaga påverkar inte 
heller någon av skyldigheterna i 
förordningen, särskilt inte dem som 
fastställs i artiklarna 3.3, 3.6 och 11.1. I 
synnerhet innebär kravet på efterlevnad 
av artikel 11.1 också att slutanvändare 
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och företagsanvändare ska identifieras 
och beräknas på grundval av antingen en 
exakt mätning eller den bästa tillgängliga 
uppskattningen – i linje med den faktiska 
kapacitet för identifiering och beräkning 
som det företag som tillhandahåller 
centrala plattformstjänster förfogar över 
vid den relevanta tidpunkten. Dessa 
mätningar eller den bästa tillgängliga 
uppskattningen ska överensstämma med 
och inbegripa dem som rapporteras enligt 
artikel 13.
2. I artikel 2.16 och 2.17 fastställs 
definitionerna av ”slutanvändare” och 
”företagsanvändare”, som är gemensamma 
för alla centrala plattformstjänster. 

3. För identifiering och beräkning av 
antalet ”slutanvändare” och 
”företagsanvändare” hänvisas i denna 
bilaga till begreppet ”unika användare”. 
Begreppet ”unika användare” omfattar 
”slutanvändare” och 
”företagsanvändare”, som endast räknas 
en gång, av den relevanta centrala 
plattformstjänsten, under en viss 
tidsperiod (dvs. en månad för 
”slutanvändare” och ett år för 
”företagsanvändare”), oavsett hur många 
gånger de anlitat den relevanta centrala 
plattformstjänsten under den perioden. 
Detta hindrar inte att samma fysiska eller 
juridiska person samtidigt kan vara en 
slutanvändare eller företagsanvändare av 
olika centrala plattformstjänster.
b. ”Slutanvändare”
4. Antal ”unika användare” när det gäller 
”slutanvändare”: antalet unika 
användare ska identifieras i enlighet med 
det mest noggranna mått som rapporterats 
av det företag som tillhandahåller någon 
av de centrala plattformstjänsterna, 
särskilt följande:
a. Insamling av data om användningen av 
centrala plattformstjänster från miljöer 
där användaren antingen loggar in varje 
gång eller är permanent inloggad anses 
vid första anblicken innebära den minsta 



PE692.792v02-00 126/644 RR\1244436SV.docx

SV

risken för dubbelräkning, till exempel när 
det gäller användarnas beteende i olika 
enheter eller på olika plattformar. 
Företaget ska därför lämna aggregerade 
anonymiserade data om antalet unika 
användare av varje central 
plattformstjänst på grundval av miljöer 
där användaren antingen loggar in varje 
gång eller är permanent inloggad, om 
sådana data föreligger.
b. När det gäller centrala 
plattformstjänster som (också) är 
tillgängliga för slutanvändare utanför 
miljöer där användaren antingen loggar 
in varje gång eller är permanent 
inloggad, ska företaget dessutom lämna 
aggregerade anonymiserade data om 
antalet unika slutanvändare av respektive 
central plattformstjänst, baserat på ett 
alternativt mått som även räknar in 
slutanvändare utanför miljöer där 
användaren antingen loggar in varje 
gång eller är permanent inloggad, såsom 
IP-adresser, kakor eller andra 
identifierare, t.ex. radiofrekvensetiketter, 
förutsatt att dessa adresser eller 
identifierare (objektivt sett) är nödvändiga 
för tillhandahållandet av de centrala 
plattformstjänsterna.
5. Enligt artikel 3.2 krävs också att antalet 
”slutanvändare per månad” är baserat på 
det genomsnittliga antalet slutanvändare 
per månad under minst sex månader av 
det senaste räkenskapsåret. Ett företag 
som tillhandahåller centrala 
plattformstjänster får bortse från 
avvikande sifferuppgifter under något 
visst år. Med avvikande sifferuppgifter 
avses sådana som faller utanför de 
normala värdena, till exempel ett 
försäljningsstopp under någon enda 
månad av ett visst år, medan uppgifter om 
normal och förutsägbar årsförsäljning 
inte kan hänföras till denna kategori.
c. ”Företagsanvändare”
6. Antalet ”unika användare” ska, när det 
gäller företagsanvändare, i tillämpbara 
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fall fastställas på kontonivå, där varje 
separat företagskonto som förknippas 
med användningen av en central 
plattformstjänst som tillhandahålls av det 
företaget utgör en unik 
företagsanvändare av just den centrala 
plattformstjänsten. Om begreppet 
”företagskonto” inte är tillämpligt på en 
viss central plattformstjänst ska det 
berörda företag som tillhandahåller 
centrala plattformstjänster fastställa 
antalet unika företagsanvändare genom 
att hänvisa till det berörda företaget.
d. ”Inlämning av uppgifter”
7. Det företag som lämnar uppgifter om 
antalet slutanvändare och 
företagsanvändare av varje central 
plattformstjänst ska ansvara för att 
säkerställa att uppgifterna är fullständiga 
och korrekta. I detta avseende gäller 
följande:
a. Företaget ska ansvara för att lämna in 
data för varje central plattformstjänst med 
undvikande av underräkning och 
överräkning av antalet slutanvändare och 
företagsanvändare (t.ex. när användare 
får tillgång till centrala plattformstjänster 
via olika plattformar eller enheter) i de 
uppgifter som lämnas till kommissionen.
b. Företaget ska ansvara för att exakt och 
koncist redogöra dels för vilka metoder 
som använts för framtagning av de 
uppgifter som lämnats till kommissionen 
och för den eventuella risken för 
underräkning och överräkning av antalet 
slutanvändare och företagsanvändare för 
varje central plattformstjänst, dels för 
vilka lösningar som införts för hantering 
av denna risk.
c. Företaget ska förse kommissionen med 
data som är baserade på ett alternativt 
mått om kommissionen betvivlar 
riktigheten i de data som lämnas av det 
företag som tillhandahåller centrala 
plattformstjänster.
8. Vid beräkningen av antalet 
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”slutanvändare” och ”företagsanvändare 
”ska följande gälla:
a. Det företag som tillhandahåller en eller 
flera centrala plattformstjänster får inte 
identifiera centrala plattformstjänster 
som enligt artikel 2.2 tillhör samma 
kategori av centrala plattformstjänster 
som separata huvudsakligen på grundval 
av att de tillhandahålls med olika 
domännamn – oavsett om det rör sig om 
nationella toppdomäner (ccTLD) eller 
generiska toppdomäner (gTLD) – eller 
geografiska attribut.
b. Det företag som tillhandahåller en eller 
flera centrala plattformstjänster ska som 
separata centrala plattformstjänster 
betrakta sådana centrala 
plattformstjänster som trots att de enligt 
artikel 2.2 tillhör samma kategori av 
centrala plattformstjänster används för 
olika ändamål av antingen sina 
slutanvändare eller sina 
företagsanvändare, eller båda, även om 
slutanvändare och företagsanvändare 
kan vara desamma.
c. Det företag som tillhandahåller en eller 
flera centrala plattformstjänster ska 
betrakta sådana centrala 
plattformstjänster som separata, som det 
berörda företaget erbjuder på ett 
integrerat sätt, men som i) inte tillhör 
samma kategori av centrala 
plattformstjänster enligt artikel 2.2 eller 
som ii) trots att de tillhör samma kategori 
av centrala plattformstjänster enligt 
artikel 2.2 används för olika ändamål av 
antingen sina slutanvändare eller sina 
företagsanvändare, eller båda, även om 
slutanvändare och företagsanvändare 
kan vara desamma.
e. Särskilda definitioner
9. Särskilda definitioner per central 
plattformstjänst: I förteckningen nedan 
anges särskilda definitioner av 
”slutanvändare” och 
”företagsanvändare” för varje central 
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plattformstjänst.

Ändringsförslag 229

Förslag till förordning
Bilaga 1 - tabellen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Central plattformstjänst Slutanvändare Företagsanvändare

Onlinebaserade 
förmedlingstjänster

Antal unika slutanvändare 
som utnyttjade den 
onlinebaserade 
förmedlingstjänsten minst 
en gång under månaden, 
exempelvis genom att aktivt 
logga in, göra en sökning, 
klicka eller skrolla, eller 
som gjorde en transaktion 
via den onlinebaserade 
förmedlingstjänsten minst 
en gång under månaden. 

Antal unika 
företagsanvändare som 
hade minst ett ärende hos 
den onlinebaserade 
förmedlingstjänsten under 
hela året eller gjorde en 
transaktion som 
möjliggjordes av den 
onlinebaserade 
förmedlingstjänsten under 
året.

Onlinebaserade sökmotorer. Antal unika slutanvändare 
som anlitade sökmotorn 
minst en gång under 
månaden, till exempel 
genom att göra en sökning. 

Antal unika 
företagsanvändare med 
företagswebbplatser (dvs. 
webbplatser som används 
affärs- eller yrkesmässigt) 
som indexeras av 
sökmotorn eller är en del av 
sökmotorns indexering 
under året.

Onlinebaserade sociala 
nätverkstjänster 

Antal unika slutanvändare 
som anlitade 
onlinebaserade sociala 
nätverkstjänster minst en 
gång under månaden, till 
exempel genom att aktivt 
logga in, öppna en sida, 
skrolla, klicka, gilla, göra 
en sökning, göra ett inlägg 
eller kommentera.

Antal unika 
företagsanvändare som har 
en företagslistning eller ett 
företagskonto hos den 
onlinebaserade sociala 
nätverkstjänsten och som 
har anlitat tjänsten på 
något sätt minst en gång 
under året, till exempel 
genom att aktivt logga in, 
öppna en sida, skrolla, 
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klicka, gilla, göra en 
sökning, göra ett inlägg, 
kommentera eller använda 
dess företagsverktyg.

Videodelningsplattformstjä
nster 

Antal unika slutanvändare 
som anlitade 
videodelningsplattformstjän
sten minst en gång under 
månaden, till exempel 
genom att spela upp ett 
segment audiovisuellt 
innehåll, göra en sökning 
eller ladda upp 
audiovisuellt innehåll, i 
synnerhet 
användargenererade videor. 

Antal unika 
företagsanvändare som 
tillhandahöll minst ett (1) 
audiovisuellt innehåll som 
laddades upp eller spelades 
på 
videodelningsplattformstjän
sten under året. 

Nummeroberoende 
interpersonella 
kommunikationstjänster. 

Antal unika slutanvändare 
som inledde eller på något 
sätt deltog i kommunikation 
via den nummeroberoende 
interpersonella 
kommunikationstjänsten 
minst en gång under 
månaden.

Antal unika 
företagsanvändare som 
använde ett företagskonto 
eller på annat sätt inledde 
eller på något sätt deltog i 
kommunikation via den 
nummeroberoende 
interpersonella 
kommunikationstjänsten 
för att kommunicera direkt 
med en slutanvändare minst 
en gång under året.

Operativsystem Antal unika slutanvändare 
som använde en enhet med 
operativsystemet vilken har 
aktiverats, uppdaterats eller 
använts minst en gång 
under månaden.

Antal unika 
programutvecklare som 
under året gav ut, 
uppdaterade eller erbjöd 
minst en 
programvaruapplikation 
eller programvara med 
hjälp av det 
programmeringsspråk eller 
något av de 
programutvecklingsverktyg 
som ingår i eller på något 
sätt körs på 
operativsystemet. 

Molntjänster Antal unika slutanvändare 
som anlitade någon 
molntjänst från den 
relevanta leverantören av 
molntjänster minst en gång 

Antal unika 
företagsanvändare som 
under året tillhandahöll 
någon molntjänst för vilken 
molninfrastrukturen hos 
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under månaden mot någon 
typ av ersättning, oavsett 
om ersättningen inföll 
under samma månad.

den relevanta leverantören 
av molntjänster är värd.

Annonseringstjänster Ägarens försäljningar av 
utrymmen för 
reklamändamål

Antal unika slutanvändare 
som exponerats för en 
reklamvisning minst en 
gång i månaden.

Annonsförmedling 
(inklusive 
annonseringsnätverk, 
annonsutbyten och andra 
annonsförmedlingstjänster) 

Antal unika slutanvändare 
som minst en gång i 
månaden exponerats för en 
reklamvisning som utlöst 
annonsförmedlingstjänsten. 

Ägarens försäljningar av 
utrymmen för 
reklamändamål

Antal unika annonsörer 
som fått minst en av sina 
reklamvisningar förevisad 
under året.

Annonsförmedling 
(inklusive 
annonseringsnätverk, 
annonsutbyten och andra 
annonsförmedlingstjänster)

Antal unika 
företagsanvändare 
(inklusive annonsörer, 
förläggare eller andra 
mellanhänder) som under 
året haft kontakter med 
eller betjänats av 
annonsförmedlingstjänsten. 
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR EKONOMI OCH VALUTAFRÅGOR

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Föredragande av yttrande: Stéphanie Yon-Courtin

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 57 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De digitala tjänsterna, i synnerhet 
de digitala plattformarna, spelar en allt 
viktigare roll i ekonomin, särskilt på den 
inre marknaden, genom att de erbjuder nya 
affärsmöjligheter i EU och underlättar 
handeln över gränserna.

(1) De digitala tjänsterna, i synnerhet 
de digitala plattformarna, spelar en allt 
viktigare roll i ekonomin, särskilt på den 
inre marknaden, genom att de erbjuder nya 
affärsmöjligheter i EU och underlättar 
handeln över gränserna, men också genom 
att de gynnar konsumenterna i och med 
att de ger dessa ett större urval av 
produkter och tjänster. De utgör 
nödvändiga funktioner för den digitala 
ekonomin genom att ge tillgång till 
kritiska infrastrukturer. Dessutom skulle 
de kunna spela en viktig roll för att 
skydda mediefriheten och 
mediepluralismen, bland annat genom att 
sprida nyheter och underlätta den 
offentliga debatten.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De här egenskaperna sammantagna 
kommer sannolikt i många fall leda till 
allvarliga obalanser i förhandlingsstyrkan 
och följaktligen till otillbörliga metoder 
och orättvisa villkor för 
företagsanvändarna och slutanvändarna av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av grindvakterna, vilket 
kommer att få negativ inverkan på priserna, 
kvaliteten, urvalet och innoverandet.

4. De här egenskaperna sammantagna 
kommer sannolikt i många fall att leda till 
allvarliga obalanser i förhandlingsstyrkan 
och följaktligen till otillbörliga metoder 
och orättvisa villkor för 
företagsanvändarna och slutanvändarna av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av grindvakterna, vilket 
kommer att få negativ inverkan på priserna, 
kvaliteten, den personliga integriteten, 
säkerhetsstandarderna, finansieringen för 
traditionella utgivare, urvalet och 
innoverandet.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Grindvakterna har en betydande 
inverkan på den inre marknaden därigenom 
att de erbjuder ett stort antal 
företagsanvändare nätportar för att nå 
slutanvändarna i hela unionen och på olika 
marknader. Den negativa inverkan av de 
otillbörliga metoderna på den inre 
marknaden och den bristande öppenheten 
hos de centrala plattformstjänsterna, 
inbegripet deras negativa samhälleliga och 
ekonomiska konsekvenser, har föranlett de 
nationella lagstiftarna och de 
sektorsspecifika tillsynsmyndigheterna att 
vidta åtgärder. Ett antal nationella 
lagstiftningslösningar för att helt eller 
delvis ta itu med de otillbörliga metoderna 
och öppenheten hos de digitala tjänsterna 
har redan föreslagits eller antagits. Detta 
har skapat en risk för divergerande 
lagstiftningslösningar med resulterande 

6. Grindvakterna har en betydande 
inverkan på den inre marknaden därigenom 
att de erbjuder ett stort antal 
företagsanvändare nätportar för att nå 
slutanvändarna i hela unionen och på olika 
marknader. Den negativa inverkan av de 
otillbörliga metoderna på den inre 
marknaden och den bristande öppenheten 
hos de centrala plattformstjänsterna, 
inbegripet deras negativa samhälleliga och 
ekonomiska konsekvenser, har föranlett de 
nationella lagstiftarna och de 
sektorsspecifika tillsynsmyndigheterna att 
vidta åtgärder. Ett antal nationella 
lagstiftningslösningar för att helt eller 
delvis ta itu med de otillbörliga metoderna 
och öppenheten hos de digitala tjänsterna 
har redan föreslagits eller antagits. Detta 
har skapat divergerande 
lagstiftningslösningar med resulterande 
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fragmentering av den inre marknaden, och 
därmed en större risk för ökade 
fullgörandekostnader på grund av flera 
uppsättningar nationella rättsliga krav.

fragmentering av den inre marknaden, och 
därmed en större risk för ökade 
fullgörandekostnader på grund av flera 
uppsättningar nationella rättsliga krav.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Företagsanvändarna och 
slutanvändarna av grindvakternas centrala 
plattformstjänster bör därför garanteras 
lämpliga unionsomfattande 
regleringsmässiga skyddsåtgärder mot 
otillbörligt beteende av grindvakter för att 
underlätta gränsöverskridande 
affärsverksamhet inom unionen och 
därigenom skapa en bättre fungerande inre 
marknad och för att åtgärda befintlig eller 
sannolik ökande fragmentering på de 
specifika områden som omfattas av denna 
förordning. Grindvakterna tenderar att anta 
globala eller åtminstone alleuropeiska 
affärsmodeller och algoritmiska strukturer, 
men de kan tillämpa och har i vissa 
tillämpat olika affärsvillkor och 
affärspraxis i olika medlemsstater, vilket 
riskerar att skapa skillnader i 
konkurrensvillkoren för användarna av 
grindvakternas centrala plattformstjänster, 
till nackdel för integrationen inom den inre 
marknaden.

7. Syftet med denna förordning är 
därför att bidra till att den inre 
marknaden fungerar väl, genom att höja 
nivån på konsumentskyddet och fastställa 
regler som säkerställer öppenhet och 
rättvisa för den digitala sektionen i 
allmänhet, och för företagsanvändare och 
slutanvändare av centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter i synnerhet. 
Företagsanvändarna och slutanvändarna av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
bör garanteras lämpliga unionsomfattande 
regleringsmässiga skyddsåtgärder mot 
otillbörligt beteende av grindvakter för att 
underlätta gränsöverskridande 
affärsverksamhet inom unionen och 
därigenom skapa en bättre fungerande inre 
marknad och för att åtgärda befintlig eller 
sannolik ökande fragmentering på de 
specifika områden som omfattas av denna 
förordning. Grindvakterna tenderar att anta 
globala eller åtminstone alleuropeiska 
affärsmodeller och algoritmiska strukturer, 
men de kan tillämpa och har i vissa 
tillämpat olika affärsvillkor och 
affärspraxis i olika medlemsstater, vilket 
riskerar att skapa skillnader i 
konkurrensvillkoren för användarna av 
grindvakternas centrala plattformstjänster, 
till nackdel för integrationen inom den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 5
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Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. En fragmentering av den inre 
marknaden kan endast effektivt undvikas, 
om medlemsstaterna hindras från att 
tillämpa särskilda nationella regler för de 
typer av företag och tjänster som omfattas 
av den här förordningen. Eftersom denna 
förordning syftar till att komplettera 
kontrollen av efterlevnaden av 
konkurrensrätten, bör det samtidigt anges 
att denna förordning inte påverkar 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget, motsvarande nationella 
konkurrensregler och andra nationella 
konkurrensregler om ensidigt agerande 
som grundar sig på en individuell 
bedömning av marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga. Tillämpningen av de 
sistnämnda reglerna bör dock inte 
påverka grindvakternas skyldigheter 
enligt denna förordning och en enhetlig 
och effektiv tillämpning av dem på den 
inre marknaden.

9. En fragmentering av den inre 
marknaden kan effektivt undvikas endast 
om medlemsstaterna hindras från att 
tillämpa särskilda nationella regler för de 
typer av tjänster och deras leverantörer 
som omfattas av den här förordningen. 
Eftersom denna förordning syftar till att 
komplettera kontrollen av efterlevnaden av 
konkurrensrätten, bör det samtidigt anges 
att denna förordning inte påverkar 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget, motsvarande nationella 
konkurrensregler och andra nationella 
konkurrensregler om ensidigt agerande 
som grundar sig på en individuell 
bedömning av marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga. En enhetlig tillämpning 
av dessa regler kan uppnås på ett 
ändamålsenligt sätt endast om 
kommissionen och medlemsstaterna kan 
utbyta konfidentiell information, ha ett 
nära samarbete och samordna sina 
verkställighetsåtgärder för att säkerställa 
enhetliga, ändamålsenliga och 
kompletterande resultat. För att bevara 
den inre marknaden bör kommissionen 
dessutom kunna förhindra att nationella 
åtgärder antas på grundval av strängare 
nationella lagar som är oförenliga med 
denna förordning eller med ett beslut som 
antagits av kommissionen enligt denna 
förordning.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Artiklarna 101 och 102 i EUF-
fördraget och motsvarande nationella 
konkurrensregler om 
konkurrensbegränsande multilateralt och 
ensidigt beteende och 
koncentrationskontroll syftar till att skydda 
konkurrensen på marknaden mot 
snedvridning. Syftet med denna förordning 
kompletterar, men skiljer sig från, syftet att 
skydda konkurrensen mot snedvridning på 
marknaden såsom den definieras i 
konkurrensrättslig mening, nämligen att 
säkerställa att de marknader där det finns 
grindvakter är och förblir öppna och 
rättvisa, oberoende av de faktiska, 
sannolika eller förmodade effekterna på 
konkurrensen på en viss marknad till följd 
av beteendet hos en viss grindvakt som 
omfattas av denna förordning. Syftet med 
denna förordning är därför att skydda ett 
annat rättsligt intresse än de reglerna och 
bör inte påverka tillämpningen av dem.

10. Artiklarna 101 och 102 i EUF-
fördraget och motsvarande nationella 
konkurrensregler om 
konkurrensbegränsande multilateralt och 
ensidigt beteende och 
koncentrationskontroll syftar till att skydda 
konkurrensen på marknaden mot 
snedvridning. Syftet med denna förordning 
kompletterar, men skiljer sig från, syftet att 
skydda konkurrensen mot snedvridning på 
marknaden såsom den definieras i 
konkurrensrättslig mening, nämligen att 
säkerställa att de marknader där det finns 
grindvakter är och förblir öppna och 
rättvisa, och skydda företagsanvändares 
och slutanvändares respektive rättigheter, 
oberoende av de faktiska, sannolika eller 
förmodade effekterna på konkurrensen på 
en viss marknad till följd av beteendet hos 
en viss grindvakt som omfattas av denna 
förordning. Syftet med denna förordning är 
därför att skydda ett annat rättsligt intresse 
än de reglerna och komplettera 
tillämpningen av dem.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster och webbannonseringstjänster 
kapacitet att påverka ett stort antal 
slutanvändare och företag, vilket innebär 
en risk för otillbörliga affärsmetoder. De 
bör därför ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
webbläsare, operativsystem, sociala 
nätverk, videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster, virtuella assistenter och 
webbannonseringstjänster kapacitet att 
påverka ett stort antal slutanvändare och 
företag, vilket innebär en risk för 
otillbörliga affärsmetoder. De bör därför 
ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
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verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

förmedlingstjänster bör inkluderas oavsett 
vilken teknik som används för att 
tillhandahålla sådana tjänster. Därför bör 
virtuella eller röstaktiverade assistenter 
och andra anslutna enheter omfattas av 
denna förordning oavsett om deras 
programvara betraktas som ett 
operativsystem, en onlinebaserad 
förmedlingstjänst eller en sökmotor. 
Onlinebaserade förmedlingstjänster kan 
också vara verksamma på området 
finansiella tjänster, och kan förmedla eller 
användas för att tillhandahålla sådana 
tjänster som förtecknas på ett icke 
uttömmande sätt i bilaga II till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

__________________ __________________
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. Om grindvakten tillhandahåller 
flera centrala plattformstjänster bör det 
finnas möjlighet till separat autentisering, 
till exempel genom separata 
användarkonton skapade för varje central 
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plattformstjänst. Företagsanvändarnas 
eller slutanvändarnas konton bör inte 
nödvändigtvis kunna kombineras eller 
länkas.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. Grindvakterna får, tillsammans 
med sina grundläggande tjänster och utan 
åtskillnad för en genomsnittlig 
användare, även tillhandahålla 
kompletterande tjänster som riktas till 
slutanvändarna. Sådana kompletterande 
tjänster skulle kunna konkurrera med 
yrkesmässiga användare av den 
grundläggande plattformstjänsten och i 
stor utsträckning bidra till obalansen på 
en viss marknad samt i slutändan öka 
grindvaktens makt på ett orättvist sätt, 
exempelvis i förhållande till grindvaktens 
affärspartner, exempelvis leverantörer av 
varor eller tjänster, som är beroende av 
denna kompletterande tjänst. För att 
förhindra att grindvakter på ett orättvist 
sätt gynnas av fördelarna från 
tillhandahållandet av kompletterande 
tjänster bör sådana tjänster också 
omfattas av de skyldigheter som gäller för 
de centrala plattformstjänsterna.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Det faktum att en digital tjänst 
klassificeras som en central 
plattformstjänst mot bakgrund av att den är 
utbredd och allmänt använd och av dess 
betydelse för att koppla samman 

15. Det faktum att en digital tjänst 
klassificeras som en central 
plattformstjänst mot bakgrund av att den är 
utbredd och allmänt använd och av dess 
betydelse för att koppla samman 
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företagsanvändare och slutanvändare ger 
inte i sig upphov till tillräckligt allvarliga 
problem med öppenhet och orättvisa 
metoder. Det är endast när en central 
plattformstjänst utgör en viktig nätportar 
och drivs av en leverantör med betydande 
inverkan på den inre marknaden och en fast 
förankrad och varaktig ställning, eller av en 
leverantör som förutses ha en sådan 
ställning inom en snar framtid, som sådana 
problem uppstår. Följaktligen bör den 
riktade uppsättning harmoniserade regler 
som fastställs i denna förordning endast 
tillämpas på företag som betecknas på 
grundval av dessa tre objektiva kriterier, 
och de bör endast tillämpas på de av deras 
centrala plattformstjänster som enskilt 
utgör en viktig nätport för 
företagsanvändarna för att nå 
slutanvändarna.

företagsanvändare och slutanvändare ger 
inte i sig upphov till tillräckligt allvarliga 
problem med öppenhet och orättvisa 
metoder. Det är endast när en central 
plattformstjänst utgör en viktig nätportar 
och drivs av en leverantör med betydande 
inverkan på den inre marknaden och en fast 
förankrad och varaktig ställning, eller av en 
leverantör som förutses ha en sådan 
ställning inom en snar framtid, som sådana 
problem uppstår. Följaktligen bör den 
riktade uppsättning harmoniserade regler 
som fastställs i denna förordning endast 
tillämpas på leverantörer av centrala 
plattformstjänster som betecknas på 
grundval av dessa tre objektiva kriterier, 
och de bör endast tillämpas på de av deras 
centrala plattformstjänster som enskilt 
utgör en viktig nätport för 
företagsanvändarna för att nå 
slutanvändarna.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. För att säkerställa en effektiv 
tillämpning av den här förordningen på de 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som har största sannolikhet att uppfylla 
dessa objektiva krav, och där otillbörligt 
beteende som minskar öppenheten är 
vanligast och får störst inverkan, bör 
kommissionen ha möjlighet att direkt 
beteckna som grindvakter de leverantörer 
av centrala plattformstjänster som 
uppfyller vissa kvantitativa tröskelvärden. 
Sådana företag bör under alla 
omständigheter omfattas av ett snabbt 
förfarande för betecknande som bör inledas 
när denna förordning träder i kraft.

16. För att säkerställa en effektiv 
tillämpning av den här förordningen på de 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som har största sannolikhet att uppfylla 
dessa objektiva krav, och där otillbörligt 
beteende som minskar öppenheten är 
vanligast och får störst inverkan, bör 
kommissionen ha möjlighet att direkt 
beteckna som grindvakter de leverantörer 
av centrala plattformstjänster som 
uppfyller vissa kvantitativa tröskelvärden. 
Sådana leverantörer av centrala 
plattformstjänster bör under alla 
omständigheter omfattas av ett snabbt 
förfarande för betecknande som bör inledas 
när denna förordning träder i kraft.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. En mycket stor omsättning i 
unionen och tillhandahållande av en central 
plattformstjänst i minst tre medlemsstater 
utgör övertygande indikationer på att 
leverantören av en central plattformstjänst 
har en betydande inverkan på den inre 
marknaden. Detta gäller även när en 
leverantör av en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater har ett mycket 
högt börsvärde eller motsvarande skäligt 
marknadsvärde. Därför bör en leverantör 
av en central plattformstjänst antas ha en 
betydande inverkan på den inre 
marknaden, om leverantören 
tillhandahåller en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater och antingen dess 
koncernomsättning inom EES är lika med 
eller överstiger ett specifikt, högt 
tröskelvärde eller gruppens börsvärde är 
lika med eller överstiger ett visst högt 
absolut värde. För de leverantörer av 
centrala plattformstjänster som tillhör 
företag som inte är börsnoterade bör det 
motsvarande skäliga marknadsvärdet över 
ett visst, högt absolut värde anges. 
Kommissionen bör använda sin befogenhet 
att anta delegerade akter för att utveckla en 
objektiv metod för att beräkna det här 
värdet. En hög koncernomsättning inom 
EES i kombination med tröskelvärdet för 
användare i unionen av centrala 
plattformstjänster återspeglar en relativt 
stark förmåga att monetarisera de här 
användarna. Ett högt börsvärde i 
förhållande till samma tröskelvärde för 
antalet användare i unionen återspeglar en 
relativt betydande potential att 
monetarisera dessa användare inom den 
närmaste framtiden. Den här 
monetariseringspotentialen återspeglar i sin 
tur i princip de berörda företagens ställning 
vid nätporten. Båda indikatorerna 

En mycket stor omsättning i unionen och 
tillhandahållande av en central 
plattformstjänst i minst två medlemsstater 
utgör övertygande indikationer på att 
leverantören av en central plattformstjänst 
har en betydande inverkan på den inre 
marknaden. Detta gäller även när en 
leverantör av en central plattformstjänst i 
minst två medlemsstater har ett mycket 
högt börsvärde eller motsvarande skäligt 
marknadsvärde. Därför bör en leverantör 
av en central plattformstjänst antas ha en 
betydande inverkan på den inre 
marknaden, om leverantören 
tillhandahåller en central plattformstjänst i 
minst två medlemsstater och antingen dess 
koncernomsättning inom EES är lika med 
eller överstiger ett specifikt, högt 
tröskelvärde eller gruppens börsvärde är 
lika med eller överstiger ett visst högt 
absolut värde. För de leverantörer av 
centrala plattformstjänster som tillhör 
företag som inte är börsnoterade bör det 
motsvarande skäliga marknadsvärdet över 
ett visst, högt absolut värde anges. 
Kommissionen bör använda sin befogenhet 
att anta delegerade akter för att utveckla en 
objektiv metod för att beräkna det här 
värdet. En hög koncernomsättning inom 
EES i kombination med tröskelvärdet för 
användare i unionen av centrala 
plattformstjänster återspeglar en relativt 
stark förmåga att monetarisera de här 
användarna. Ett högt börsvärde i 
förhållande till samma tröskelvärde för 
antalet användare i unionen återspeglar en 
relativt betydande potential att 
monetarisera dessa användare inom den 
närmaste framtiden. Den här 
monetariseringspotentialen återspeglar i sin 
tur i princip de berörda företagens ställning 
vid nätporten. Båda indikatorerna 
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återspeglar dessutom deras finansiella 
kapacitet, inbegripet deras förmåga att 
utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna 
för att stärka sin ställning. Detta kan till 
exempel inträffa när den här överlägsna 
tillgången används för att förvärva andra 
företag, en förmåga som i sin tur visat sig 
ha möjliga negativa effekter på 
innovationen. Börsvärdet kan också 
avspegla de berörda leverantörernas 
förväntade framtida ställning och effekter 
på den inre marknaden, trots att deras 
nuvarande omsättning kan vara relativt låg. 
Börsvärdet kan baseras på en nivå som 
återspeglar det genomsnittliga börsvärdet 
av de största börsnoterade företagen i 
unionen under en lämplig period.

återspeglar dessutom deras finansiella 
kapacitet, inbegripet deras förmåga att 
utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna 
för att stärka sin ställning. Detta kan till 
exempel inträffa när den här överlägsna 
tillgången används för att förvärva andra 
företag, en förmåga som i sin tur visat sig 
ha möjliga negativa effekter på 
innovationen. Börsvärdet kan också 
avspegla de berörda leverantörernas 
förväntade framtida ställning och effekter 
på den inre marknaden, trots att deras 
nuvarande omsättning kan vara relativt låg. 
Börsvärdet kan baseras på en nivå som 
återspeglar det genomsnittliga börsvärdet 
av de största börsnoterade företagen i 
unionen under en lämplig period.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a. Aktiva slutanvändare och 
företagsanvändare bör definieras på ett 
sätt som adekvat representerar den 
berörda centrala plattformstjänstens 
funktion och räckvidd. För att skapa 
rättslig förutsebarhet för grindvakter bör 
de olika inslagen i sådana definitioner 
fastställas per central plattformstjänst.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. En fast förankrad och varaktig 
ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 

21. En fast förankrad och varaktig 
ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
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centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater till ett mycket stort 
antal företagsanvändare och slutanvändare 
under minst tre år.

centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst i 
minst två medlemsstater till ett mycket 
stort antal företagsanvändare och 
slutanvändare under minst två år.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. De leverantörer av centrala 
plattformstjänster som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena men kan lägga 
fram tillräckligt underbyggda argument för 
att visa att de, under de omständigheter 
som den centrala plattformstjänsten i fråga 
drivs, inte uppfyller de objektiva kraven för 
en grindvakt, bör inte betecknas direkt, 
utan endast bli föremål för ytterligare 
utredning. Bevisbördan för att 
presumtionen som härrör från uppfyllandet 
av kvantitativa tröskelvärden inte bör gälla 
en viss leverantör bör bäras av den 
leverantören. I sin bedömning bör 
kommissionen endast beakta de faktorer 
som har ett direkt samband med kraven för 
att utgöra en grindvakt, nämligen huruvida 
det är en viktig nätport som drivs av en 
leverantör med betydande inverkan på den 
inre marknaden och med en fast förankrad 
och varaktig ställning, som antingen är 
befintlig eller förutsebar. Varje motivering 
med hänvisning till ekonomiska skäl som 
syftar till att påvisa effektivitetsvinster till 
följd av en viss typ av beteende hos 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör förkastas, eftersom de inte är relevanta 
för betecknandet som grindvakt. 
Kommissionen bör kunna fatta ett beslut 
genom att förlita sig på de kvantitativa 
tröskelvärdena, om tjänsteleverantören 
avsevärt hindrar utredningen genom att inte 

23. De leverantörer av centrala 
plattformstjänster som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena men kan lägga 
fram tillräckligt underbyggda argument för 
att visa att de, under de omständigheter 
som den centrala plattformstjänsten i fråga 
drivs, undantagsvis inte uppfyller de 
objektiva kraven för en grindvakt även om 
de uppfyller alla kvantitativa 
tröskelvärden, bör inte betecknas direkt, 
utan endast bli föremål för ytterligare 
utredning av de argumenten. Bördan av 
att presentera övertygande bevis för att 
den presumtion som härrör från 
uppfyllandet av kvantitativa tröskelvärden 
inte bör gälla en viss leverantör bör bäras 
av den leverantören. I sin bedömning bör 
kommissionen endast beakta de faktorer 
som har ett direkt samband med kraven för 
att utgöra en grindvakt, nämligen huruvida 
det är en viktig nätport som drivs av en 
leverantör med betydande inverkan på den 
inre marknaden och med en fast förankrad 
och varaktig ställning, som antingen är 
befintlig eller förutsebar. Varje motivering 
med hänvisning till ekonomiska skäl som 
syftar till att påvisa effektivitetsvinster till 
följd av en viss typ av beteende hos 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör förkastas, eftersom de inte är relevanta 
för betecknandet som grindvakt. 
Kommissionen bör kunna fatta ett beslut 
genom att förlita sig på de kvantitativa 
tröskelvärdena, om tjänsteleverantören 
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följa de utredningsåtgärder som 
kommissionen vidtar.

avsevärt hindrar utredningen genom att inte 
följa de utredningsåtgärder som 
kommissionen vidtar.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24. Det bör också vidtas åtgärder för att 
bedöma vilken roll som grindvakt 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som inte uppfyller alla kvantitativa 
tröskelvärden kan spela, med beaktande av 
de övergripande objektiva kraven att de har 
en betydande inverkan på den inre 
marknaden, fungerar som en viktig nätport 
för företagsanvändare för att nå 
slutanvändare och har en varaktig och fast 
förankrad ställning i sin verksamhet, eller 
att detta förutses ske inom en nära framtid.

24. Det bör också vidtas åtgärder för att 
bedöma vilken roll som grindvakt 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som inte uppfyller alla kvantitativa 
tröskelvärden kan spela, med beaktande av 
de övergripande objektiva kraven att de har 
en betydande inverkan på den inre 
marknaden, fungerar som en viktig nätport 
för företagsanvändare för att nå 
slutanvändare och har en varaktig och fast 
förankrad ställning i sin verksamhet, eller 
att detta förutses ske inom en nära framtid, 
liksom med beaktande av deras faktiska 
eller potentiella marknadsandelar eller 
dominerande marknadsställning på den 
relevanta marknaden.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid. Samma särskilda egenskaper 
hos de centrala plattformstjänsterna gör 
dem benägna att tippa över: när en 
tjänsteleverantör har fått en viss fördel 
jämfört med konkurrenterna eller de 
potentiella utmanarna i fråga om 
skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, 

26. En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid. Samma särskilda egenskaper 
hos de centrala plattformstjänsterna gör 
dem benägna att tippa över: när en 
tjänsteleverantör har fått en viss fördel 
jämfört med konkurrenterna eller de 
potentiella utmanarna i fråga om 
skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, 
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och läget kan utvecklas till dess att den 
sannolikt kommer att bli varaktig och fast 
förankrad inom en nära framtid. Företagen 
kan försöka få marknaden att tippa över 
och bli grindvakter genom att använda 
vissa av de orättvisa villkor och otillbörliga 
metoder som regleras i denna förordning. I 
en sådan situation förefaller det lämpligt att 
ingripa innan marknaden har tippat över 
oåterkalleligen.

och läget kan utvecklas till dess att den 
sannolikt kommer att bli varaktig och fast 
förankrad inom en nära 
framtid. Leverantörer av centrala 
plattformstjänster kan försöka få 
marknaden att tippa över och bli 
grindvakter genom att använda vissa av de 
orättvisa villkor och otillbörliga metoder 
som regleras i denna förordning. I en sådan 
situation förefaller det lämpligt att ingripa 
innan marknaden har tippat över 
oåterkalleligen.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. De betecknade grindvakterna bör 
fullgöra de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning med avseende på var och 
en av de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i det relevanta beslutet om 
betecknande. De obligatoriska reglerna bör 
tillämpas med beaktande av grindvakternas 
ställning som konglomerat, i tillämpliga 
fall. Dessutom bör genomförandeåtgärder 
som kommissionen genom beslut kan 
ålägga grindvakten efter en dialog om 
regleringsfrågor utformas på ett effektivt 
sätt, med beaktande av de centrala 
plattformstjänsternas egenskaper och 
eventuella risker för kringgående och i 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen och de berörda 
företagens och tredje parters 
grundläggande rättigheter.

29. De betecknade grindvakterna bör 
fullgöra de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning med avseende på var och 
en av de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i det relevanta beslutet om 
betecknande. De obligatoriska reglerna bör 
tillämpas med beaktande av grindvakternas 
ställning som konglomerat inom det 
företag som de tillhör, i tillämpliga fall. 
Dessutom bör genomförandeåtgärder som 
kommissionen genom beslut kan ålägga 
grindvakten efter en dialog om 
regleringsfrågor utformas på ett effektivt 
sätt, med beaktande av de centrala 
plattformstjänsternas egenskaper och 
eventuella risker för kringgående och i 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen och de berörda 
företagens och tredje parters 
grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. Den mycket snabbt föränderliga 
och komplexa tekniska karaktären hos 
centrala plattformstjänster kräver en 
regelbunden översyn av statusen för 
grindvakter, även sådana som förutses ha 
en varaktig och fast förankrad position i sin 
verksamhet inom en nära framtid. För att 
ge alla marknadsaktörer, inklusive 
grindvakterna, den säkerhet som krävs när 
det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, 
är det nödvändigt med en tidsfrist för 
sådana regelbundna översyner. Det är 
också viktigt att göra sådana översyner 
regelbundet och minst vartannat år.

30. Den mycket snabbt föränderliga 
och komplexa tekniska karaktären hos 
centrala plattformstjänster kräver en 
regelbunden översyn av statusen för 
grindvakter, även sådana som förutses ha 
en varaktig och fast förankrad position i sin 
verksamhet inom en nära framtid. För att 
ge alla marknadsaktörer, inklusive 
grindvakterna, den säkerhet som krävs när 
det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, 
är det nödvändigt med en tidsfrist för 
sådana regelbundna översyner. Det är 
också viktigt att göra sådana översyner 
regelbundet och minst vart fjärde år för 
betecknade grindvakter för att bedöma om 
de fortsättningsvis uppfyller kraven, och 
minst en gång om året för att bedöma om 
nya leverantörer av centrala 
plattformstjänster uppfyller dessa krav.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen om 
alla planerade och avslutade förvärv av 
andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn. 
Den informationen bör inte bara ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten inom den 
digitala sektorn och kan därför vara en 
användbar faktor att beakta i samband med 

31. För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen 
och de behöriga nationella 
myndigheterna om alla planerade och 
avslutade förvärv innan de genomförs och 
tillhandahålla underlag och begriplig 
information för att visa att den planerade 
koncentrationen inte skulle äventyra de 
relevanta marknadernas öppenhet. Den 
informationen bör inte bara ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten på de 
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de marknadsundersökningar som 
föreskrivs i denna förordning.

marknader där grindvakter är 
verksamma, särskilt inom den digitala 
sektorn, och kan därför vara en användbar 
faktor att beakta även i samband med de 
marknadsundersökningar som utförs av 
kommissionen i enlighet med denna 
förordning och rådets förordning (EG) nr 
139/2004 (”EG:s 
koncentrationsförordning”), samt 
föranleda beteendemässiga eller 
strukturella korrigerande åtgärder riktade 
mot grindvakter i syfte att återställa 
öppenheten och rättvisan inom digitala 
marknader.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31a. Kommissionen bör analysera 
koncentrationer som anmälts eller 
hänskjutits till den enligt rådets 
förordning (EG) nr 139/2004 i syfte att 
avskräcka från ”konkurrensdödande 
förvärv”, som förhindrar att det uppstår 
potentiella utmanare till grindvakter, även 
om det förvärvade företaget vid 
tidpunkten för förvärvet inte är en 
betydande aktör. Kommissionen bör 
överväga att föreslå en översyn av den 
förordningen både för att utvidga dess 
tillämpningsområde inom den digitala 
sektorn och för att anpassa de kriterier 
som ligger till grund för bedömningen av 
grindvakters förvärv. 

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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32. För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, i den mån 
metoden motsvarar den typ av metoder 
som omfattas av en av skyldigheterna i 
denna förordning.

32. För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, även genom 
användning av mörka mönster eller 
manipulativa strukturer för val, genom 
produktutformning eller via strukturen, 
funktionen eller driftsättet med förmåga 
att påverka användarens val eller 
autonomi, eller genom avtal med 
grindvakternas tredjepartsaffärspartner, i 
den mån metoden motsvarar den typ av 
metoder som omfattas av en av 
skyldigheterna i denna förordning. 
Framför allt bör grindvaktens åtgärder 
säkerställa tillfredsställande transparens, 
interoperabilitet (inbegripet rättvis 
användning av och åtkomst till data) och 
likabehandling (exempelvis när 
konkurrensbegränsande självföreträde, 
koppling eller paketförsäljning kan 
uppstå).

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 33
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är begränsade till vad 
som är nödvändigt och motiverat för att 
komma till rätta med grindvakternas 
orättvisa metoder och för att säkerställa 
öppenheten hos centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakter. Därför 
bör skyldigheterna motsvara de metoder 
som anses orättvisa, vilket kan 
åstadkommas genom att ta hänsyn till den 
digitala sektorns särdrag, och där 
erfarenheterna, till exempel från 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, 
visar att de har en särskilt negativ direkt 
inverkan på företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom är det 
nödvändigt att möjliggöra en dialog om 
regleringsfrågor med grindvakter för att 
skräddarsy de skyldigheter som sannolikt 
kommer att kräva särskilda 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
deras effektivitet och proportionalitet. 
Skyldigheterna bör endast uppdateras om 
det upptäcks nya metoder, där man efter en 
grundlig undersökning av deras art och 
inverkan fastställer att de är orättvisa eller 
begränsar öppenheten på samma sätt som 
de otillbörliga metoder som fastställs i 
denna förordning, samtidigt som de undgår 
att omfattas av den befintliga 
uppsättningen skyldigheter.

33. De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är begränsade till vad 
som är nödvändigt och motiverat för att 
komma till rätta med grindvakternas 
orättvisa metoder och för att säkerställa 
öppenheten hos centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakter. Därför 
bör skyldigheterna motsvara de metoder 
som anses orättvisa, vilket kan 
åstadkommas genom att ta hänsyn till den 
digitala sektorns särdrag, och där 
erfarenheterna, till exempel från 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, 
visar att de har en särskilt negativ direkt 
inverkan på företagsanvändarna och 
slutanvändarna. De skyldigheter som 
fastställs i denna förordning bör ta 
hänsyn till särdragen hos de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls. 
Dessutom är det nödvändigt att möjliggöra 
en dialog om regleringsfrågor med 
grindvakter för att skräddarsy de 
skyldigheter som sannolikt kommer att 
kräva särskilda genomförandeåtgärder för 
att säkerställa deras effektivitet och 
proportionalitet. Skyldigheterna bör endast 
uppdateras om det upptäcks nya metoder, 
där man efter en grundlig undersökning av 
deras art och inverkan fastställer att de är 
orättvisa eller begränsar öppenheten på 
samma sätt som de otillbörliga metoder 
som fastställs i denna förordning, samtidigt 
som de undgår att omfattas av den 
befintliga uppsättningen skyldigheter. För 
att förbättra uppdateringsprocessens 
ändamålsenlighet bör kommissionen även 
använda den rapporteringsmekanism som 
involverar konkurrenter, 
företagsanvändare, slutanvändare och 
medlemsstaterna för att informera 
kommissionen om upptäckta metoder.

Ändringsförslag 24
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Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat alternativ. Den här 
möjligheten bör omfatta alla möjliga källor 
till personuppgifter, inbegripet 
grindvakternas egna tjänster samt 
webbplatser som tillhör tredje part, och bör 
presenteras proaktivt för slutanvändaren 
på ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt.

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat, men likvärdigt, 
alternativ och utan att villkora den 
centrala plattformstjänsten eller vissa 
funktioner i denna med slutanvändarens 
samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i 
förordning (EU) 2016/679. Det mindre 
individanpassade alternativet bör inte 
vara annorlunda eller av sämre kvalitet 
än den tjänst som erbjuds slutanvändare 
som samtycker till att deras 
personuppgifter kombineras. Möjligheten 
att kombinera uppgifter bör omfatta alla 
möjliga källor till personuppgifter, 
inbegripet egna centrala plattformstjänster 
och andra tjänster som erbjuds av 
grindvakten samt tredjepartstjänster (där 
uppgifter erhålls till exempel via cookies 
eller gilla-knappar på webbplatser som 
tillhör tredje part). När grindvakten begär 
samtycke bör den proaktivt presentera en 
användarvänlig lösning för slutanvändare 
för att ge, ändra eller återkalla samtycke 
på ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt. 
Samtycket bör ges på ett tydligt, 
informerat och specifikt sätt av 
slutanvändaren, som bör informeras om 
att ett avslag kan leda till ett mindre 
individanpassat erbjudande men att 
kvaliteten och funktionerna hos den 
centrala plattformstjänsten kommer att 
förbli oförändrade. Detta bör tillämpas 
utan att det påverkar andra bestämmelser 
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om lagring, behandling och användning 
av uppgifter, såsom bestämmelserna i 
förordning (EU) 2016/679 eller den 
föreslagna dataförvaltningsakten. För att 
tillhandahålla information och erbjuda 
möjlighet att ge, ändra eller återkalla sitt 
samtycke bör grindvakten förse 
slutanvändarna med så användarvänliga 
lösningar (enkla och snabbt tillgängliga) 
som möjligt i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679, och i synnerhet följa det 
krav på inbyggt dataskydd och dataskydd 
som standard som fastställs i artikel 25 i 
förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster. Sådana begränsningar 
har en betydande avskräckande effekt på 
grindvakternas företagsanvändare när det 
gäller att använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 
mellanhandskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras 
valmöjlighet när det gäller att differentiera 
de kommersiella villkoren, inklusive pris. 

37. Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris eller bättre tillgänglighet, via 
andra distributionskanaler. Sådana 
begränsningar har en betydande 
avskräckande effekt på grindvakternas 
företagsanvändare när det gäller att 
använda alternativa distributionskanaler, 
vilket begränsar möjligheten till 
konkurrens mellan olika plattformar, vilket 
i sin tur begränsar urvalet av alternativa 
distributionskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det vara förbjudet för 
grindvakterna att begränsa 
företagsanvändarnas valmöjlighet när det 
gäller att differentiera de kommersiella 
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En sådan begränsning bör gälla alla 
åtgärder med motsvarande verkan, till 
exempel höjda provisionsavgifter eller 
borttagande av företagsanvändares 
erbjudanden.

villkoren, inklusive pris. En sådan 
begränsning bör gälla alla åtgärder med 
motsvarande verkan, till exempel höjda 
provisionsavgifter eller borttagande av 
eller mindre gynnsam rangordning för 
företagsanvändares erbjudanden.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37a. Kravet att företagsanvändare eller 
slutanvändare abonnerar på eller 
registrerar sig för en annan av 
grindvaktens centrala plattformstjänster 
som ett villkor för att få tillgång till eller 
registrera sig för en central 
plattformstjänst ger grindvakten möjlighet 
att fånga och låsa in nya 
företagsanvändare och slutanvändare för 
sina centrala plattformstjänster genom att 
säkerställa att företagsanvändare inte kan 
komma åt en central plattformstjänst utan 
att också åtminstone registrera sig eller 
skapa ett konto för att ta emot en andra 
central plattformstjänst. Detta beteende 
ger även grindvakter en möjlig fördel när 
det gäller att ackumulera uppgifter och 
skulle kunna skapa hinder för inträde.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

39. För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter. Till exempel 

39. För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter. Till exempel 
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kan företagsanvändarna vilja framföra 
klagomål om olika typer av otillbörliga 
metoder, såsom diskriminerande villkor för 
åtkomst, omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

kan företagsanvändarna, slutanvändarna 
eller det civila samhällets organisationer 
vilja framföra klagomål om olika typer av 
otillbörliga metoder, såsom 
diskriminerande villkor för åtkomst, 
omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

40. Identifieringstjänster är avgörande 
för att företagsanvändare ska kunna 
bedriva sin verksamhet, eftersom de inte 
endast möjliggör en optimering av 
tjänsterna, i den utsträckning som tillåts 
enligt förordning (EU) 2016/679 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG33, utan även ökar förtroendet 
för transaktioner online, i enlighet med 
unionsrätten eller nationell lagstiftning. En 
grindvakt bör därför inte utnyttja sin 
ställning som leverantör av centrala 
plattformstjänster genom att kräva att de 
företagsanvändare som är beroende av dem 

40. Identifierings- och betaltjänster är 
avgörande för företagsanvändares 
ekonomiska utveckling, eftersom de inte 
endast möjliggör en optimering av 
tjänsterna, i den utsträckning som tillåts 
enligt förordning (EU) 2016/679 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG33, utan även ökar förtroendet 
för transaktioner online, i enlighet med 
unionsrätten eller nationell lagstiftning. En 
grindvakt bör därför inte utnyttja sin 
ställning som leverantör av centrala 
plattformstjänster genom att kräva att de 
företagsanvändare som är beroende av dem 
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inkluderar den identifieringstjänst som 
tillhandahålls av grindvakten själv som en 
del av deras tillhandahållande av tjänster 
eller produkter till sina slutanvändare, om 
andra identifieringstjänster finns 
tillgängliga för företagsanvändarna.

inkluderar de betal- och 
identifieringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten själv som en del av deras 
tillhandahållande av tjänster eller produkter 
till sina slutanvändare, om andra 
identifieringstjänster finns tillgängliga för 
företagsanvändarna.

__________________ __________________
33 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

41. Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

41. Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
förhindra byte mellan eller abonnemang på 
olika programvaruapplikationer och 
programvarutjänster eller genom 
produktutformning. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
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Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

42. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till information som gör det möjligt för 
båda parter att förstå vilket pris som betalas 
för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

42. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor och 
genom det ensidiga beslutsfattandet av 
branschaktörer som inte är representativa 
för hela annonseringsvärdekedjan. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
kostnadsfri, effektiv, högkvalitativ och 
fortlöpande information i realtid som gör 
det möjligt för båda parter att förstå vilket 
pris som betalas för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan, inklusive 
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eventuella avdrag och tilläggsavgifter, 
samt information om annonseringens 
tillgänglighet och synlighet, om 
prissättningsmekanismerna och systemen 
för beräkning av priserna i fråga och 
ersättningar samt om alla kriterier som 
inte rör pris i auktionsprocessen. Detta 
bör inbegripa omfattande information om 
metoden för att beräkna priser och 
avgifter och dess tillämpning i 
förhållande till de respektive anbud som 
lämnats av en annonsör eller utgivare för 
var och en av de 
annonsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls. Dessutom bör grindvakten 
göra regelbundna oberoende revisioner av 
den auktionsbaserade matchningen av 
efterfrågan på och utbudet av 
annonsering, för att kontrollera att 
resultatet av sådana auktioner motsvarar 
de anbud som lämnats och att de avgifter 
som debiteras återspeglar den 
prisinformation som grindvakten lämnat.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

46. En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster förinstalleras av en 
grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna 
valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra 
slutanvändarna från att avinstallera 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst och därigenom 
gynna deras egna 
programvaruapplikationer.

46. En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer, 
programvarubutiker eller kompletterande 
tjänster förinstalleras av en grindvakt. För 
att erbjuda slutanvändarna valmöjlighet bör 
grindvakterna inte hindra slutanvändarna 
från att avinstallera förinstallerade 
programvaruapplikationer i sin centrala 
plattformstjänst och därigenom gynna 
deras egna programvaruapplikationer.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

46a. Ett säkrande av standardpositioner 
i de huvudsakliga åtkomstpunkterna för 
sökning i ett operativsystem, till exempel 
den förinstallerade webbläsaren, sökfältet 
på startskärmen eller röstassistenten, kan 
befästa den dominerande positionen för 
en etablerad central plattformstjänst och 
utgöra hinder för de digitala 
marknadernas öppenhet för konkurrens. 
Även om användarna kan ändra 
standardinställningen manuellt gör de 
sällan det, på grund av beteendemässiga 
fördomar. För att säkerställa öppenhet för 
konkurrens bör slutanvändarna, när de 
konfigurerar sin enhet, kunna välja 
vilken central plattformstjänst de vill ha 
som standard via en inställningsmeny 
med relevanta tillgängliga konkurrerande 
tjänster på grundval av en uppsättning 
kriterier som gör det möjligt att visa nya 
aktörer i menyn. Slutanvändarna bör 
kunna komma åt denna inställningsmeny 
efter det att enheten har konfigurerats. 

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47. De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 

47. De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
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grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet. För att 
säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda grindvakten 
genomföra proportionella tekniska eller 
avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta 
mål, om grindvakten kan visa att sådana 
åtgärder är nödvändiga och motiverade och 
att det inte finns några mindre restriktiva 
åtgärder för att skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet.

grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet. 
Slutanvändaren bör kunna avgöra vilken 
programvaruapplikation eller 
programvarubutik som ska bli 
standardval. Dessutom bör 
slutanvändarna ges möjlighet att enkelt 
ändra standardinställningarna i sitt 
operativsystem när de laddar ned en ny 
applikation. En sådan ändring bör, när 
den väl gjorts, tillämpas på alla 
förinställda åtkomstpunkter genom vilka 
den tjänst som tillhandahålls via 
applikationen kan nås eller användas. För 
att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda grindvakten 
genomföra proportionella tekniska eller 
avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta 
mål, om grindvakten kan visa att sådana 
åtgärder är nödvändiga och motiverade och 
att det inte finns några mindre restriktiva 
åtgärder för att skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 48
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

48. Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen för sina 
egna erbjudanden, i motsats till produkter 
från tredje parter som också bedriver 
verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten eller visas på en e-
marknadsplats. Under dessa 
omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 

48. Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position eller differentierad 
behandling för sina egna erbjudanden i 
rangordningen eller 
standardinställningarna, i motsats till 
produkter från tredje parter som också 
bedriver verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten, visas på en e-marknadsplats 
eller visas i sökresultat via virtuella 
assistenter. Under dessa omständigheter 
har grindvakten en dubbel roll som 
mellanhand för tredjepartsleverantörer och 
som direkt leverantör av grindvaktens 
produkter eller tjänster. Följaktligen har 
dessa grindvakter möjlighet att direkt 
undergräva de här produkternas eller 
tjänsternas möjlighet att konkurrera på de 
här centrala plattformstjänsterna, till 
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företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

nackdel för de företagsanvändare som inte 
kontrolleras av grindvakten.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

50. Grindvakterna bör inte begränsa 
eller hindra slutanvändarnas fria val genom 
att tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Detta skulle göra det 
möjligt för fler leverantörer att erbjuda sina 
tjänster, vilket i slutändan skulle ge 
slutanvändaren ökat urval. Grindvakterna 
bör säkerställa det fria valet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och får inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda konsumenterna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom lägre priser eller 
högre kvalitet, bör inte tolkas som ett 
förbjudet hinder för byte.

50. Grindvakterna bör inte begränsa 
eller hindra slutanvändarnas fria val genom 
att förhindra byte mellan eller abonnemang 
på olika programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Detta skulle göra det 
möjligt för fler leverantörer att erbjuda sina 
tjänster, vilket i slutändan skulle ge 
slutanvändaren ökat urval. Grindvakterna 
bör säkerställa det fria valet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och får inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda konsumenterna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom lägre priser eller 
högre kvalitet, bör inte tolkas som ett 
förbjudet hinder för byte.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

51. Grindvakterna kan göra det svårare 
för slutanvändarna att få tillgång till 
onlineinnehåll och onlinetjänster, inklusive 
programvaruapplikationer. Därför bör det 
fastställas regler för att säkerställa att 
slutanvändarnas rätt att få tillgång till ett 
öppet internet inte äventyras av 

51. Grindvakterna kan göra det svårare 
för slutanvändarna att få tillgång till 
onlineinnehåll och onlinetjänster, inklusive 
programvaruapplikationer. Därför bör det 
fastställas regler för att säkerställa att 
slutanvändarnas rätt att få tillgång till ett 
öppet internet inte äventyras av 
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grindvakternas agerande. Grindvakterna 
kan också tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjligheter att effektivt 
byta mellan olika internetleverantörer, 
särskilt genom att ha kontrollen över 
operativsystemen eller hårdvaran. Detta 
snedvrider villkoren för 
internetanslutningstjänster och är i 
slutändan till nackdel för slutanvändarna. 
Det bör därför säkerställas att 
grindvakterna inte på ett otillbörligt sätt 
begränsar slutanvändarnas valmöjligheter 
vid valet av internetleverantör.

grindvakternas agerande. Grindvakterna 
kan också tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjligheter att effektivt 
byta mellan olika internetleverantörer, 
särskilt genom att ha kontrollen över 
operativsystemen eller hårdvaran. Detta 
snedvrider villkoren för 
internetanslutningstjänster och är i 
slutändan till nackdel för slutanvändarna. 
Det bör därför säkerställas att 
grindvakterna inte begränsar 
slutanvändarnas valmöjligheter vid valet av 
internetleverantör.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

51a. Interoperabilitet kan få en direkt 
positiv inverkan på öppenheten för 
konkurrens, rättvisan på marknaden och 
konsumenternas välfärd. Interoperabilitet 
som kräver att plattformar använder 
öppna protokoll, såsom 
applikationsprogrammeringsgränssnitt, 
minskar således avsevärt hindren för 
potentiella konkurrenter att komma in på 
marknaden, eftersom det skulle ge 
konkurrenter tillgång till befintliga nät 
och göra det möjligt för dem att delta i 
dem. Detta skulle också göra det möjligt 
för konkurrerande plattformar att erbjuda 
sina interna system åt användare vars 
data finns någon annanstans, så att dessa 
användare skulle kunna välja ett 
likvärdigt och konsumentvänligt 
alternativ, och samtidigt öka öppenheten 
för konkurrens.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Skäl 51b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

51b. På samma sätt bör 
interoperabilitet säkerställas för 
meddelandetjänster och sociala 
medietjänster, så att användarna får 
möjlighet att flytta från en plattform till 
en annan utan att förlora sina data och 
kontakter. Användarna bör också 
ensidigt, genom ett enkelt förfarande, 
kunna besluta att publicera sina data i ett 
nyhetsflöde, spara sin historia eller helt 
radera sina data från 
meddelandeplattformen eller plattformen 
för sociala medietjänster.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

52. Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan en 
grindvakt som är tillverkare av en produkt 
begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 
för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 
kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 
med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan dubbel roll används på ett sätt 
som hindrar alternativa leverantörer av 
kompletterande tjänster eller programvara 
från att på lika villkor få tillgång till 

52. Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan en 
grindvakt som är tillverkare av en produkt 
begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 
för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 
kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 
med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan dubbel roll används på ett sätt 
som hindrar alternativa leverantörer av 
kompletterande tjänster eller programvara 
från att på lika villkor få tillgång till 
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samma operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används av grindvakten för 
kompletterande tjänster, skulle detta kunna 
ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 
sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa tillgång på lika villkor till och 
driftskompatibilitet med samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används för tillhandahållande av alla 
eventuella kompletterande tjänster av 
grindvakterna.

samma operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används av grindvakten för 
kompletterande tjänster, skulle detta kunna 
ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 
sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa tillgång på lika villkor till och 
driftskompatibilitet med samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används för tillhandahållande av alla 
eventuella kompletterande tjänster av 
grindvakterna. Tillgång på lika villkor 
omfattar villkor av teknisk, rättslig, 
ekonomisk eller annan karaktär. 
Grindvakten bör inte hindras från att 
vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att kompletterande 
tredjepartstjänster inte äventyrar 
integriteten hos det operativsystem, den 
hårdvara eller de programvarufunktioner 
som den tillhandahåller. Grindvakten bör 
dock vara skyldig att vederbörligen 
motivera sådana nödvändiga åtgärder och 
kostnadsfritt tillhandahålla en alternativ 
lösning för tillgång och interoperabilitet 
för att möjliggöra ett effektivt 
tillhandahållande av kompletterande 
tjänster.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 

53. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 
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ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 
kostnadsfri tillgång till grindvakternas 
resultatmätningsverktyg och den 
information som krävs för att 
annonsörerna, de reklambyråer som agerar 
för ett företags räkning och förläggarna ska 
kunna utföra sina egna oberoende 
kontroller av tillhandahållandet av de 
relevanta webbannonseringstjänsterna.

ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 
fortlöpande och kostnadsfri tillgång i 
realtid till grindvakternas 
resultatmätningsverktyg och sörja för 
fullständig information om och 
transparens för de parametrar och data, 
inklusive aggregerade data, som används 
för beslutsfattandet, utförandet och 
mätningen av förmedlingstjänsterna för 
att annonsörerna, de reklambyråer som 
agerar för ett företags räkning och 
förläggarna ska kunna utföra sina egna 
oberoende kontroller av tillhandahållandet 
av de relevanta 
webbannonseringstjänsterna. En grindvakt 
bör vidare kostnadsfritt tillhandahålla 
tillförlitliga, icke-aggregerade, detaljerade 
och fullständiga data som krävs för att 
annonsörer och utgivare ska kunna göra 
en egen, oberoende högkvalitativ 
utvärdering i realtid av 
förmedlingstjänster, inbegripet kontroll av 
annonsdatabasen. Dessa data bör omfatta 
data i fråga om alla parametrar som 
används av grindvakter eller leverantörer 
av tjänster som tillhör samma företag 
inom ramen för en förmedlingstjänst för 
annonsering i syfte att fastställa resultatet 
av en sådan förmedling och fastställa 
motsvarande priser för annonsering eller 
avgifter för förmedlingstjänster som 
tillhandahålls på antingen köp- eller 
säljsidan.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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54. Grindvakterna har tillgång till stora 
mängder data som de samlar in när de 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänsterna och andra digitala 
tjänster. För att säkerställa att 
grindvakterna inte undergräver de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet och 
innovationspotentialen inom den 
dynamiska digitala sektorn genom att 
begränsa företagsanvändarnas möjligheter 
att på ett effektivt sätt portera sina data, bör 
företagsanvändarna och slutanvändarna ges 
effektiv och omedelbar tillgång till de data 
som grindvakterna tillhandahöll eller 
genererade i samband med användningen 
av sina relevanta centrala 
plattformstjänster, i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format. Detta bör 
även gälla alla andra data på olika 
aggregeringsnivåer som kan vara 
nödvändiga för att möjliggöra en sådan 
portabilitet på ett effektivt sätt. Det bör 
också säkerställas att företagsanvändarna 
och slutanvändarna kan portera data i 
realtid på ett effektivt sätt, till exempel 
genom programmeringsgränssnitt av hög 
kvalitet. Ett underlättande av byte eller 
multihoming bör i sin tur leda till ökat 
urval för företagsanvändarna och 
slutanvändarna och ett incitament för 
grindvakterna och företagsanvändarna att 
innovera.

54. Grindvakterna har tillgång till stora 
mängder data som de samlar in när de 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänsterna och andra digitala 
tjänster. För att säkerställa att 
grindvakterna inte undergräver de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet och 
innovationspotentialen inom den 
dynamiska digitala sektorn genom att 
begränsa företagsanvändarnas möjligheter 
att på ett effektivt sätt portera sina data, bör 
företagsanvändarna och slutanvändarna ges 
effektiv och omedelbar tillgång till de data 
som grindvakterna tillhandahöll eller 
genererade i samband med användningen 
av sina relevanta centrala 
plattformstjänster, i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format. Detta bör 
även gälla alla andra data på olika 
aggregeringsnivåer som kan vara 
nödvändiga för att möjliggöra en 
portabilitet av slutanvändardata på ett 
effektivt sätt. Det bör också säkerställas att 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
kan portera data i realtid på ett effektivt 
sätt, till exempel genom 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet. 
Ett underlättande av byte eller multihoming 
bör i sin tur leda till ökat urval för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
och ett incitament för grindvakterna och 
företagsanvändarna att innovera. Denna 
rätt till dataportabilitet skulle ge 
användarna möjlighet att få tillgång till 
och anonymisera sina data på olika 
plattformar.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

57. I synnerhet fungerar de 
grindvakter som ger tillgång till 
programvarubutiker som en viktig nätport 
för de företagsanvändare som försöker nå 

57. De grindvakter som ger tillgång till 
centrala plattformstjänster fungerar som 
en viktig nätport för de företagsanvändare 
som försöker nå slutanvändare. Med tanke 
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slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 
och företagsanvändarna av deras 
programvarulager bör de grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster].

på obalansen i förhandlingsstyrka mellan 
de grindvakterna, å ena sidan, och 
företagsanvändarna av deras centrala 
plattformstjänster, särskilt de som är små 
och medelstora företag på en viss 
sektorsmarknad, såsom små 
pressutgivare, och särskilt när de får 
tillgång till onlinebaserade sökmotorer 
och onlinebaserade sociala nätverk, å 
andra sidan, bör de grindvakterna inte 
tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, villkor för 
dataanvändning eller villkor för 
licensiering av rättigheter som 
företagsanvändaren innehar, som skulle 
vara orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet eller 
behandlingen bör anses vara oskäliga om 
de leder till en obalans mellan rättigheter 
och skyldigheter för företagsanvändarna 
eller ger grindvakten en fördel som är 
oproportionerlig i förhållande till den tjänst 
som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändarna eller leder till en 
nackdel för företagsanvändarna när de 
tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av den relevanta centrala 
plattformstjänsten tillämpar för samma 
eller liknande tjänster, de priser eller 
villkor som grindvakten tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av centrala 
plattformstjänster tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Processen för att avgöra om de allmänna 
tillträdesvillkoren är rättvisa bör leda till 
en möjlighet att göra intäktsflödena för 
leverantörer av digitalt innehåll, såsom 
pressutgivare som har en dominerande 
ställning på sin marknad, mer 
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transparenta, främst när det gäller 
intäkter från annonsering och 
distribution av lämpliga andelar av 
intäkterna till upphovspersonerna för 
verk som införlivas i presspublikationer. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster]. Den bör inte heller påverka 
möjligheten för företagsanvändare som 
utgörs av små eller medelstora företag på 
en viss sektorsmarknad, såsom små 
pressutgivare, att erbjuda royaltyfria 
licenser för att säkerställa åtkomst till sitt 
innehåll och synlighet i onlinebaserade 
sökmotorer och sociala nätverkstjänster. 
Den bör dessutom inte påverka 
slutanvändarnas möjlighet att utföra 
hyperlänkningsåtgärder i enlighet med 
artikel 15.1 i direktiv (EU) 2019/790. 

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58. För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 

58. För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
redan från början av fullgörandeperioden 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
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integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Det kan dock i 
vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog med den berörda 
grindvakten, ytterligare specificerar vissa 
av de åtgärder som den berörda 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
fullgöra de skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare. Denna 
möjlighet till dialog kring regelverket bör 
göra det lättare för grindvakterna att följa 
förordningen och skyndsamt genomföra 
förordningen på korrekt sätt.

möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Eftersom 
affärsmetoder och aspekter av den 
centrala plattformen, liksom tjänster som 
erbjuds av grindvakter, kan skilja sig åt är 
det sannolikt att det uppstår osäkerhet och 
feltolkningar i fråga om de genomförda 
åtgärdernas lämplighet. För att 
undanröja dessa redan innan 
fullgörandeperioden inleds är det 
nödvändigt att grindvakter ges möjlighet 
att begära att kommissionen avgör 
huruvida de åtgärder som de avser att 
genomföra är effektiva för att uppnå 
målet med den relevanta skyldigheten 
under de specifika omständigheterna. Det 
kan dock i vissa fall vara lämpligt att 
kommissionen, efter en dialog med den 
berörda grindvakten inom rättsligt 
bindande tidsfrister, ytterligare 
specificerar vissa av de åtgärder som den 
berörda grindvakten bör vidta för att 
effektivt fullgöra de skyldigheter som kan 
komma att specificeras ytterligare. I denna 
process kan kommissionen behöva 
ytterligare rådgivning, insikter och 
erfarenhet om marknaden för den 
centrala plattformstjänst som är föremål 
för dialogen. I sådana fall bör 
kommissionen ha möjlighet att samråda 
med tredje parter, såsom 
företagsanvändare och konkurrenter, det 
civila samhällets organisationer, 
nationella behöriga myndigheter och 
andra som kommissionen har fastställt 
såsom relevanta för respektive central 
plattformstjänst. Kommissionen bör agera 
med vederbörlig respekt för – och 
säkerställa skydd av – affärshemligheter 
under dessa samråd. Denna möjlighet till 
dialog kring regelverket bör göra det lättare 
för grindvakterna att följa förordningen och 
skyndsamt genomföra förordningen på 
korrekt sätt.

Ändringsförslag 44
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Förslag till förordning
Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58a. Kommissionen bör även ha 
befogenhet att skyndsamt anta beslut ifall 
en grindvakt underlåter att fullgöra de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. Kommissionen bör, när 
sådana beslut fattas, tillåtas att specificera 
de åtgärder som skulle behövas för att 
säkerställa full efterlevnad av denna 
förordning och återställa öppenheten för 
konkurrens hos de digitala marknaderna 
när denna har undergrävts.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

59. Som ett ytterligare inslag för att 
säkerställa proportionaliteten bör 
grindvakterna ges möjlighet att begära 
tillfälligt upphävande, i den utsträckning 
det är nödvändigt, av en specifik skyldighet 
under exceptionella omständigheter som 
ligger utanför grindvaktens kontroll, till 
exempel en oförutsedd extern chock som 
tillfälligt har eliminerat en betydande del 
av slutanvändarnas efterfrågan på den 
relevanta centrala plattformstjänsten, om 
grindvakten visar att fullgörandet av en 
särskild skyldighet äventyrar den 
ekonomiska bärkraften hos den berörda 
grindvaktens verksamhet i unionen.

59. Som ett ytterligare inslag för att 
säkerställa proportionaliteten bör 
grindvakterna ges möjlighet att begära 
tillfälligt upphävande, i den utsträckning 
det är nödvändigt, av en specifik skyldighet 
under exceptionella omständigheter som 
ligger utanför grindvaktens kontroll, till 
exempel en oförutsedd extern chock som 
tillfälligt har eliminerat en betydande del 
av slutanvändarnas efterfrågan på den 
relevanta centrala plattformstjänsten, om 
grindvakten visar att fullgörandet av en 
särskild skyldighet äventyrar den 
ekonomiska bärkraften hos den berörda 
grindvaktens verksamhet i unionen. 
Kommissionen bör i sitt beslut ange 
skälen för att bevilja det tillfälliga 
upphävandet och se över det regelbundet 
för att bedöma om villkoren för 
beviljandet fortfarande är giltiga.

Ändringsförslag 46
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Förslag till förordning
Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

59a. De betecknade grindvakterna bör, 
inom tidsfristen för att fullgöra sina 
skyldigheter, informera kommissionen om 
de åtgärder som vidtagits för att de 
effektivt ska fullgöra sina skyldigheter. 
Kommissionen bör göra sådan 
information tillgänglig för tredje parter 
som påverkas av grindvakters åtgärder, 
med samtidig respekt för de betecknade 
grindvakternas affärshemligheter.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

61. Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. En lämplig grad 
av transparens i de profileringsmetoder 
som grindvakterna använder gör det lättare 
att konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna genom att 
grindvakterna utsätts för yttre 
påtryckningar att förhindra att en 
djupgående konsumentprofilering görs till 
branschstandard, med tanke på att 
potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Ökad transparens bör göra det 
möjligt för andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster att differentiera sig bättre 
genom att använda överlägsen utrustning 
som tryggar den personliga integriteten. 
För att säkerställa en miniminivå av 
effektivitet hos den här 
transparensskyldigheten bör grindvakterna 

61. Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. Artificiell 
intelligens skulle kunna användas för att 
få användarna att engagera sig i vissa 
åtgärder eller förutse deras agerande utan 
att nödvändigtvis profilera dem. Den 
styrka som stordata och artificiell 
intelligens har som uteslutande utvecklas 
eller anammas av företag som fungerar 
som grindvakter och tillämpar 
motsvarande metoder bör inte förbises. En 
lämplig grad av transparens i de 
profileringsmetoder som grindvakterna 
använder gör det lättare att konkurrera med 
de centrala plattformstjänsterna genom att 
grindvakterna utsätts för yttre 
påtryckningar att förhindra att en 
djupgående konsumentprofilering görs till 
branschstandard, med tanke på att 
potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
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åtminstone tillhandahålla en beskrivning av 
på vilken grund profileringen utförs, 
inbegripet om personuppgifter och data 
som härrör från användaraktiviteter 
används, vilken behandling som görs, för 
vilka ändamål profilen förbereds och 
slutligen används, hur profileringen 
påverkar grindvakternas tjänster, samt 
vilka åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för slutanvändarna att få kännedom 
om den relevanta användningen av sådan 
profilering, och för att begära deras 
samtycke.

samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Ökad transparens bör göra det 
möjligt för andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster att differentiera sig bättre 
genom att använda överlägsen utrustning 
som tryggar den personliga integriteten. 
För att säkerställa en miniminivå av 
effektivitet hos den här 
transparensskyldigheten bör grindvakterna 
åtminstone tillhandahålla en beskrivning av 
på vilken grund profileringen utförs, 
inbegripet om personuppgifter och data 
som härrör från användaraktiviteter 
används, vilken behandling som görs, för 
vilka ändamål profilen förbereds och 
slutligen används, hur profileringen 
påverkar grindvakternas tjänster, samt 
vilka åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för slutanvändarna att få kännedom 
om den relevanta användningen av sådan 
profilering, och för att begära deras 
samtycke. De bör offentliggöra denna 
beskrivning. Kommissionen bör, i samråd 
med Europeiska datatillsynsmannen, 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, 
civilsamhället och experter, utveckla 
standarder och processer för revisionen. 
Kommissionen ska med varje behörig 
tillsynsmyndighet som är företrädd i 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, på 
begäran av tillsynsmyndigheten, dela den 
genom en revision granskade 
beskrivningen och allt relevant material 
som samlas in i samband med 
övervakningen av grindvakter och som 
hänför sig till behandlingen av 
personuppgifter.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

62. För att säkerställa ett fullständigt 
och varaktigt uppnående av målen för 
denna förordning bör kommissionen kunna 

62. För att säkerställa ett fullständigt 
och varaktigt uppnående av målen för 
denna förordning bör kommissionen kunna 
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bedöma om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt utan att den uppnår de 
kvantitativa tröskelvärden som fastställs i 
denna förordning, om en grindvakts 
systematiskt bristande fullgörande 
motiverar att ytterligare korrigerande 
åtgärder vidtas, och om förteckningen över 
skyldigheter för att ta itu ,med orättvisa 
metoder av grindvakter bör ses över och 
ytterligare metoder som är lika orättvisa 
och begränsar de digitala marknadernas 
öppenhet bör identifieras. En sådan 
bedömning bör baseras på 
marknadsundersökningar som ska 
genomföras inom en lämplig tidsram, med 
hjälp av tydliga förfaranden och tidsfrister, 
för att stödja denna förordnings 
förhandseffekt på öppenheten och rättvisan 
inom den digitala sektorn, och för att ge 
den rättssäkerhet som krävs.

bedöma om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt utan att den uppnår de 
kvantitativa tröskelvärden som fastställs i 
denna förordning, om en grindvakts 
systematiskt bristande fullgörande 
motiverar att ytterligare korrigerande 
åtgärder vidtas, och om förteckningen över 
skyldigheter för att ta itu ,med orättvisa 
metoder av grindvakter bör ses över och 
ytterligare metoder som är lika orättvisa 
och begränsar de digitala marknadernas 
öppenhet bör identifieras. En sådan 
bedömning bör baseras på 
marknadsundersökningar som ska 
genomföras inom en lämplig tidsram, med 
hjälp av tydliga förfaranden och rättsligt 
bindande tidsfrister, för att stödja denna 
förordnings förhandseffekt på öppenheten 
och rättvisan inom den digitala sektorn, 
och för att ge den rättssäkerhet som krävs.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

63. På grundval av en 
marknadsundersökning skulle ett företag 
som tillhandahåller en central 
plattformstjänst kunna anses uppfylla alla 
övergripande kvalitativa kriterier för att 
identifieras som grindvakt. Det måste då i 
princip fullgöra alla relevanta skyldigheter 
som fastställs i denna förordning. För 
grindvakter som av kommissionen har 
pekats ut som företag som sannolikt 
kommer att nå en fast förankrad och 
varaktig ställning inom en nära framtid bör 
kommissionen dock endast införa sådana 
skyldigheter som är nödvändiga och 
lämpliga för att förhindra att de berörda 
grindvakterna uppnår en fast och varaktig 
ställning i sin verksamhet. När det gäller 
sådana nya grindvakter bör kommissionen 
ta hänsyn till att denna status i princip är av 

63. På grundval av en 
marknadsundersökning skulle en 
leverantör av en central plattformstjänst 
kunna anses uppfylla alla övergripande 
kvalitativa kriterier för att identifieras som 
grindvakt. Det måste då i princip fullgöra 
alla relevanta skyldigheter som fastställs i 
denna förordning. För grindvakter som av 
kommissionen har pekats ut som företag 
som sannolikt kommer att nå en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid bör kommissionen dock 
endast införa sådana skyldigheter som är 
nödvändiga och lämpliga för att förhindra 
att de berörda grindvakterna uppnår en fast 
och varaktig ställning i sin verksamhet. När 
det gäller sådana nya grindvakter bör 
kommissionen ta hänsyn till att denna 
status i princip är av tillfällig natur, och det 
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tillfällig natur, och det bör därför vid en 
given tidpunkt beslutas om huruvida en 
sådan leverantör av centrala 
plattformstjänster bör omfattas av alla 
skyldigheter för grindvakter, eftersom den 
har uppnått en etablerad och varaktig 
ställning, eller om villkoren för 
betecknandet i slutändan inte uppfylls och 
att alla tidigare ålagda skyldigheter därför 
borde undantas.

bör därför vid en given tidpunkt beslutas 
om huruvida en sådan leverantör av 
centrala plattformstjänster bör omfattas av 
alla skyldigheter för grindvakter, eftersom 
den har uppnått en etablerad och varaktig 
ställning, eller om villkoren för 
betecknandet i slutändan inte uppfylls och 
att alla tidigare ålagda skyldigheter därför 
borde undantas.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

64. Kommissionen bör undersöka och 
bedöma om ytterligare beteendemässiga 
korrigerande åtgärder eller, i 
förekommande fall, strukturella 
korrigerande åtgärder är motiverade för att 
säkerställa att grindvakten inte kan 
motverka målen i denna förordning genom 
systematiskt bristande fullgörande av en 
eller flera av de skyldigheter som fastställs 
i denna förordning, vilket ytterligare stärkt 
dess ställning som grindvakt. Detta skulle 
vara fallet om grindvakternas storlek på 
den inre marknaden har ökat ytterligare, 
företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas ekonomiska beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
har stärkts ytterligare, eftersom deras 
antal har ökat ytterligare och grindvakten 
gynnas av att dess ställning befästs. 
Kommissionen bör därför i sådana fall ha 
befogenhet att införa eventuella 
korrigerande åtgärder, vare sig de är 
beteendemässiga eller strukturella, med 
vederbörlig hänsyn till 
proportionalitetsprincipen. Strukturella 
korrigerande åtgärder, såsom juridisk, 
funktionell eller strukturell separation, 
inbegripet avyttring av en verksamhet 
eller delar av den, bör införas endast om 

64. Kommissionen bör undersöka och 
bedöma om strukturella korrigerande 
åtgärder eller lika effektiva 
beteendemässiga korrigerande är 
motiverade för att säkerställa att 
grindvakten inte kan motverka målen i 
denna förordning genom bristande 
fullgörande av en eller flera av de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. Kommissionen bör därför i 
sådana fall ha befogenhet att införa 
eventuella korrigerande åtgärder, vare sig 
de är beteendemässiga eller strukturella, 
med vederbörlig hänsyn till 
proportionalitetsprincipen. 
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det inte finns någon lika effektiv 
beteendemässig åtgärd eller om en lika 
effektiv beteendemässig åtgärd skulle vara 
mer betungande för det berörda företaget 
än den strukturella korrigerande 
åtgärden. Ändringar av ett företags 
struktur som förelåg innan det 
systematiskt bristande fullgörandet 
fastställdes är endast proportionerliga om 
det finns en betydande risk för att det 
systematiskt bristande fullgörandet beror 
på det berörda företagets struktur.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

65a. I brådskande fall där en risk för 
allvarlig och omedelbar skada för 
företagsanvändare eller slutanvändare 
skulle kunna uppstå till följd av nya 
metoder som skulle kunna undergräva 
konkurrensmöjligheterna för de centrala 
plattformstjänsterna eller vara orättvisa 
bör kommissionen ha befogenhet att 
genomföra interimistiska åtgärder som 
tillfälligt inför skyldigheter för den 
berörda grindvakten. Dessa interimistiska 
åtgärder bör begränsas till vad som är 
nödvändigt och motiverat. De bör gälla i 
avvaktan på att marknadsundersökningen 
avslutas och på det motsvarande slutliga 
beslutet från kommissionen enligt artikel 
17.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Skäl 66a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

66a. Kommissionen bör regelbundet 
hålla Europaparlamentet uppdaterat när 
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det gäller utvärderingarna av 
efterlevnaden av de skyldigheter som 
anges i artiklarna 5 och 6 och det 
eventuella behovet av att uppdatera de 
relevanta bestämmelserna. Om en 
utvärdering skulle leda till ett 
lagstiftningsförslag bör 
Europaparlamentet överväga att använda 
sitt skyndsamma förfarande, vilket 
möjliggör en snabbare parlamentarisk 
granskning av kommissionens förslag 
samtidigt som parlamentets demokratiska 
befogenheter respekteras fullt ut.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

67. Om en grindvakt under ett 
förfarande avseende bristande fullgörande 
eller en undersökning av systemiskt 
bristande fullgörande erbjuder 
kommissionen åtaganden, bör 
kommissionen ha möjlighet att anta ett 
beslut som gör dessa åtaganden bindande 
för den berörda grindvakten, om den 
konstaterar att åtagandena säkerställer att 
skyldigheterna i denna förordning fullgörs 
effektivt. I det beslutet bör det också 
konstateras att det inte längre finns skäl 
för kommissionen att ingripa.

67. Om en grindvakt under ett 
förfarande avseende bristande fullgörande 
eller en undersökning av systemiskt 
bristande fullgörande erbjuder 
kommissionen åtaganden, bör 
kommissionen ha möjlighet att anta ett 
beslut som gör dessa åtaganden bindande 
för den berörda grindvakten, om den 
konstaterar att åtagandena säkerställer att 
skyldigheterna i denna förordning fullgörs 
effektivt. Innan ett sådant beslut antas bör 
kommissionen ges befogenhet att, när så 
är lämpligt, kräva att åtagandena testas, 
inklusive A/B-tester för att optimera deras 
ändamålsenlighet. Åtagandena bör ses 
över när de varit i bruk under en lämplig 
period. Om kommissionens översyn av 
åtagandena visar att åtagandena inte 
efterlevs på ett effektivt sätt bör 
kommissionen ges befogenhet att begära 
ändringar eller återkalla de ineffektiva 
åtgärderna.

Ändringsförslag 54
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Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

68. För att säkerställa ett effektivt 
genomförande och en effektiv efterlevnad 
av denna förordning bör kommissionen ha 
starka utrednings- och 
tillsynsbefogenheter, så att den kan utreda, 
genomdriva och övervaka bestämmelserna 
i denna förordning, samtidigt som den 
säkerställer respekten för den 
grundläggande rätten att höras och få 
tillgång till handlingarna i ärendet i 
samband med genomdrivandeförfarandena. 
Kommissionen bör ha dessa 
utredningsbefogenheter även för att 
genomföra marknadsundersökningar i syfte 
att uppdatera och se över denna förordning.

68. För att säkerställa ett effektivt 
genomförande och en effektiv efterlevnad 
av denna förordning bör kommissionen ha 
starka utrednings- och 
tillsynsbefogenheter, så att den kan utreda, 
genomdriva och övervaka bestämmelserna 
i denna förordning, samtidigt som den 
säkerställer respekten för den 
grundläggande rätten att höras och få 
tillgång till handlingarna i ärendet i 
samband med genomdrivandeförfarandena. 
Kommissionen bör ha dessa 
utredningsbefogenheter även för att 
genomföra marknadsundersökningar i syfte 
att uppdatera och se över denna förordning. 
Nationella behöriga myndigheter bör 
hjälpa kommissionen med att övervaka 
och verkställa skyldigheter som fastställs i 
denna förordning genom att 
tillhandahålla kommissionen stöd och 
expertis eller genom att begära att 
kommissionen inleder en 
marknadsundersökning på grundval av 
insamlade bevis.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

70. Kommissionen bör direkt kunna 
begära att företag eller 
företagssammanslutningar tillhandahåller 
alla relevanta bevis, data och information. 
Dessutom bör kommissionen kunna begära 
all relevant information från alla offentliga 
myndigheter, organ eller byråer i 
medlemsstaten eller från fysiska eller 
juridiska personer vid tillämpningen av 
denna förordning. När företagen följer ett 
kommissionsbeslutet är de skyldiga att 

70. Kommissionen bör direkt kunna 
begära att företag eller 
företagssammanslutningar tillhandahåller 
alla relevanta bevis, data och information. 
Dessutom bör kommissionen kunna begära 
all relevant information från alla offentliga 
myndigheter, organ eller byråer i 
medlemsstaten eller från fysiska eller 
juridiska personer vid tillämpningen av 
denna förordning. Offentliga myndigheter, 
organ eller byråer i medlemsstaterna bör 
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besvara frågor om de faktiska 
omständigheterna och tillhandahålla 
handlingar.

ha möjlighet att på eget initiativ förse 
kommissionen med relevant information. 
När företagen följer ett 
kommissionsbeslutet är de skyldiga att 
besvara frågor om de faktiska 
omständigheterna och tillhandahålla 
handlingar.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Skäl 71a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

71a. Kommissionen bör ges befogenhet 
att begära bistånd från medlemsstaternas 
myndigheter. Relevanta nationella 
myndigheter kan inbegripa 
konkurrensmyndigheter, 
konsumentskyddsmyndigheter, 
dataskyddsmyndigheter samt andra 
relevanta nationella reglerings- och 
tillsynsmyndigheter. Det bör också vara 
möjligt för de organen i varje medlemsstat 
att till kommissionen vidarebefordra all 
information som kan vara relevant i detta 
sammanhang.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

72. Kommissionen bör kunna vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och fullgörandet 
av de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. Sådana åtgärder bör inbegripa 
en förmåga för kommissionen att utse 
oberoende externa experter, till exempel 
revisorer, för att bistå kommissionen i 
denna process, i förekommande fall även 
från behöriga oberoende myndigheter, 

72. Kommissionen bör kunna vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och fullgörandet 
av de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. Sådana åtgärder bör inbegripa 
en förmåga för kommissionen att utse 
oberoende externa experter, till exempel 
revisorer, för att bistå kommissionen i 
denna process, i förekommande fall även 
från behöriga oberoende myndigheter, 
såsom dataskydds- eller 
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såsom dataskydds- eller 
konsumentskyddsmyndigheter.

konsumentskyddsmyndigheter. Experterna 
kan vara inbäddade i grindvakten för att 
säkerställa övervakningsprocessen. Med 
tanke på att det stora antalet företags- och 
slutanvändare av grindvakternas centrala 
plattformstjänster kan leda till ett 
exponentiellt större antal lagstridiga 
metoder samt fall och scenarier av 
bristande efterlevnad, skulle en 
anmälningsmekanism för företag och 
slutanvändare underlätta för 
kommissionen att snabbt identifiera 
systeminbyggda överträdelser från 
grindvakters sida. En sådan 
rapporteringsmetod skulle dessutom 
minska behovet av formella rättsliga 
förfaranden och därmed minska bördan 
för nationella domstolar och för EU-
domstolen.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Skäl 72a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

72a. Kommissionen bör ha tillräckliga 
personalresurser för att säkerställa 
framgångsrikt införande, effektivt 
genomdrivande av och övervakning av 
efterlevnaden av denna förordning. Den 
preliminära budgeten för antalet 
medarbetare bör därför ökas för att ge 
kommissionen tillräckliga medel för att 
hantera alla uppgifter som tillhör denna 
förordning.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

75. I samband med förfaranden som 
genomförs enligt denna förordning bör de 

75. I samband med förfaranden som 
genomförs enligt denna förordning bör de 
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berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Samtidigt som de 
berörda företagens rätt till god förvaltning 
och rätt till försvar, särskilt rätten att få 
tillgång till handlingarna i ärendet och 
rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt 
att konfidentiella uppgifter skyddas. 
Dessutom bör kommissionen, med respekt 
för sekretesskyddet av informationen, se 
till att all information som åberopas i 
samband med beslutet lämnas ut i en 
omfattning som gör det möjligt för den 
som beslutet riktar sig till att förstå de 
omständigheter och överväganden som lett 
fram till beslutet. Slutligen kan på vissa 
villkor vissa affärshandlingar, såsom 
kommunikation mellan advokater och 
deras klienter, betraktas som konfidentiella 
om de relevanta villkoren är uppfyllda.

berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Parter som påverkas 
direkt av skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 
bör också ha rätt att höras, liksom 
organisationer som representerar 
konsumentintressen, där förfarandet avser 
produkter eller tjänster som tillhandahålls 
slutanvändarna. Samtidigt som de berörda 
företagens rätt till god förvaltning och rätt 
till försvar, särskilt rätten att få tillgång till 
handlingarna i ärendet och rätten att bli 
hörd, säkerställs är det viktigt att 
konfidentiella uppgifter skyddas. Dessutom 
bör kommissionen, med respekt för 
sekretesskyddet av informationen, se till att 
all information som åberopas i samband 
med beslutet lämnas ut i en omfattning som 
gör det möjligt för den som beslutet riktar 
sig till att förstå de omständigheter och 
överväganden som lett fram till beslutet. 
Slutligen kan på vissa villkor vissa 
affärshandlingar, såsom kommunikation 
mellan advokater och deras klienter, 
betraktas som konfidentiella om de 
relevanta villkoren är uppfyllda.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

77. Den rådgivande kommitté som 
inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 
182/2011 bör också yttra sig om vissa 
enskilda kommissionsbeslut som utfärdats 
enligt denna förordning. I syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn överallt i 
unionen där grindvakter finns bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen för att kunna komplettera 
denna förordning. Delegerade akter bör 
framför allt antas när det gäller metoden 
för att fastställa kvantitativa tröskelvärden 

77. Den rådgivande kommitté som 
inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 
182/2011 bör också yttra sig om vissa 
enskilda kommissionsbeslut som utfärdats 
enligt denna förordning. I syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn överallt i 
unionen där grindvakter finns bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen för att kunna komplettera 
denna förordning. Delegerade akter bör 
framför allt antas när det gäller metoden 
för att fastställa kvantitativa tröskelvärden 
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för betecknande av grindvakter enligt 
denna förordning och när det gäller 
uppdateringen av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning, om 
kommissionen på grundval av en 
marknadsundersökning har fastställt 
behovet av att uppdatera skyldigheterna 
för att åtgärda metoder som begränsar 
centrala plattformstjänsters öppenhet eller 
som är orättvisa. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
och att dessa samråd genomförs i enlighet 
med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 201636. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

för betecknande av grindvakter enligt 
denna förordning och när det gäller 
kompletterandet av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning, om 
kommissionen på grundval av en 
marknadsundersökning har fastställt 
behovet av att komplettera skyldigheterna 
för att åtgärda metoder som begränsar 
centrala plattformstjänsters öppenhet eller 
som är orättvisa. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
och att dessa samråd genomförs i enlighet 
med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 201636. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________ _________________
36 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

36 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

78. Kommissionen bör regelbundet 
utvärdera denna förordning och noga 
övervaka dess effekter i fråga om öppenhet 
och rättvisa på affärsförbindelser i 
onlineplattformsekonomin, särskilt i syfte 
att fastställa behovet av ändringar mot 
bakgrund av relevant teknisk eller 
kommersiell utveckling. Denna utvärdering 
bör inbegripa en regelbunden översyn av 
förteckningen över centrala 

78. Kommissionen bör regelbundet 
utvärdera denna förordning och noga 
övervaka dess effekter i fråga om öppenhet 
och rättvisa på affärsförbindelser i 
onlineplattformsekonomin, särskilt i syfte 
att fastställa behovet av ändringar mot 
bakgrund av relevant teknisk eller 
kommersiell utveckling. Denna utvärdering 
bör inbegripa en regelbunden översyn av 
förteckningen över centrala 
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plattformstjänster och de skyldigheter som 
gäller för grindvakter samt efterlevnaden 
av dessa, i syfte att säkerställa att de 
digitala marknaderna i hela unionen är 
öppna och rättvisa. För att få en bred 
överblick över utvecklingen inom sektorn 
bör man inom ramen för utvärderingen ta 
hänsyn till medlemsstaternas och de 
berörda parternas erfarenheter. 
Kommissionen får i detta avseende även 
beakta de yttranden och rapporter som 
lagts fram för den av 
observationscentrumet för 
onlineplattformsekonomin, som först 
inrättades genom kommissionens beslut 
C(2018) 2393 av den 26 april 2018. Till 
följd av utvärderingen bör kommissionen 
vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen bör 
ha som mål att upprätthålla en hög 
skyddsnivå och respekt för EU:s 
gemensamma rättigheter och värden, 
särskilt jämlikhet och icke-diskriminering, 
när den gör bedömningar och översyner av 
praxis och skyldigheter enligt denna 
förordning.

plattformstjänster och de skyldigheter som 
gäller för grindvakter samt efterlevnaden 
av dessa, i syfte att säkerställa att de 
digitala marknaderna i hela unionen är 
öppna och rättvisa. För att få en bred 
överblick över utvecklingen inom sektorn 
bör man inom ramen för utvärderingen ta 
hänsyn till medlemsstaternas och de 
berörda parternas erfarenheter. 
Kommissionen får i detta avseende även 
beakta de yttranden och rapporter som 
lagts fram för den av 
observationscentrumet för 
onlineplattformsekonomin, som först 
inrättades genom kommissionens beslut 
C(2018) 2393 av den 26 april 2018. Till 
följd av utvärderingen bör kommissionen 
vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen bör 
ha som mål att upprätthålla en hög 
skyddsnivå och respekt för EU:s 
gemensamma rättigheter och värden, 
särskilt jämlikhet och icke-diskriminering, 
när den gör bedömningar och översyner av 
praxis och skyldigheter enligt denna 
förordning. Kommissionen bör också 
överväga huruvida denna förordning bör 
läggas till bilagan till direktiv (EU) 
2020/1828 av den 25 november 2020 om 
grupptalan för att skydda konsumenters 
kollektiva intressen och om upphävande 
av direktiv 2009/22/EG.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
harmoniserade regler som säkerställer 
öppna och rättvisa marknader inom den 
digitala sektorn i hela unionen där 
grindvakter finns.

1. Syftet med denna förordning är att 
bidra till en välfungerande inre marknad 
genom att fastställa harmoniserade regler 
som säkerställer öppna och rättvisa 
marknader med lika villkor inom den 
digitala sektorn i hela unionen där 
grindvakter finns.
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Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas på 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls eller erbjuds av grindvakter 
till företagsanvändare som är etablerade i 
unionen eller slutanvändare som är 
etablerade eller belägna i unionen, oavsett 
grindvakternas etablerings- eller 
bosättningsort och oberoende av vilken lag 
som annars skulle vara tillämplig på 
tillhandahållandet av tjänster.

2. För att stärka den inre 
marknadens korrekta funktionssätt ska 
denna förordning tillämpas på centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls eller 
erbjuds av grindvakter till 
företagsanvändare som är etablerade i 
unionen eller slutanvändare som är 
etablerade eller belägna i unionen, oavsett 
grindvakternas etablerings- eller 
bosättningsort och oberoende av vilken lag 
som annars skulle vara tillämplig på 
tillhandahållandet av tjänster.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 
eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../…39.

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 
eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../…39. Det påverkar inte heller 
rådets direktiv 93/13/EEC40, direktiv 
2002/58/EC41, Europaparlamentets och 
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rådets direktiv 2005/29/EG42, förordning 
(EU) 2016/67943 och förordning (EU) 
2019/88244. 

_________________ _________________
38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.
40 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 
april 1993 om oskäliga villkor i 
konsumentavtal.
41 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk 
kommunikation).
42 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas 
av näringsidkare gentemot konsumenter 
på den inre marknaden och om ändring 
av rådets direktiv 84/450/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv 
om otillbörliga affärsmetoder).
43 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1) och Europaparlamentets 
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och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 
juli 2002 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom 
sektorn för elektronisk kommunikation 
(direktiv om integritet och elektronisk 
kommunikation).
44 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om 
tillgänglighetskrav för produkter och 
tjänster.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Webbläsare.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Röstassistenter.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Molntjänster. g) Infrastruktur som en tjänst, 
programvara som en tjänst och andra 
molntjänster, däribland moln mellan 
företag, företagsprogramvara, 
applikationer och lösningstjänster.
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Annonseringstjänster, inbegripet 
annonseringsnätverk, annonsutbyten och 
andra annonsförmedlingstjänster, som 
tillhandahålls av en leverantör av någon av 
de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i leden a–g.

h) Annonseringstjänster, inbegripet 
annonseringsnätverk, annonsutbyten och 
andra annonsförmedlingstjänster, som 
tillhandahålls av något företag som tillhör 
leverantören av någon av de centrala 
plattformstjänster som förtecknas i leden 
a–g.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) virtuell assistent: programvara 
som svarar på muntliga eller skriftliga 
kommandon som uttrycks av 
slutanvändare på icke-tekniskt naturligt 
språk och som utför uppgifter eller 
tjänster, såsom sökningar eller anslutning 
till och interaktion med andra digitala 
tjänster för slutanvändarens räkning, 
självständigt eller genom it-system, 
däribland röstbaserade appar och 
röstassistenter.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) webbläsare: 
programvaruapplikationer som används 
av klientdatoranvändare, smarttelefoner 
och andra enheter som gör det möjligt för 
slutanvändare att få åtkomst till och 
interagera med webbinnehåll som finns 
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på servrar som är anslutna till nätverk 
såsom internet, inbegripet fristående 
webbläsare och webbläsare som är 
integrerade eller inbäddade i 
programvara eller liknande.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) programvara som en tjänst: en 
metod för tillhandahållande av 
programvara, där åtkomsten till den sker 
via internet på grundval av ett 
abonnemang.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) kompletterande tjänst: tjänst som 
tillhandahålls i samband med eller 
tillsammans med centrala 
plattformstjänster, inbegripet betaltjänster 
enligt definitionen i artikel 4.3 och tekniska 
tjänster som stöder tillhandahållandet av 
betaltjänster enligt definitionen i artikel 3 j 
i direktiv (EU) 2015/2366 samt tjänster för 
fullgörande, identifiering eller annonsering.

(14) kompletterande tjänst: tjänst som 
tillhandahålls i samband med eller 
tillsammans med centrala 
plattformstjänster, inbegripet betaltjänster 
enligt definitionen i artikel 4.3 och tekniska 
tjänster som stöder tillhandahållandet av 
betaltjänster enligt definitionen i artikel 3 j 
i direktiv (EU) 2015/2366 samt tjänster för 
aggregering av betaltjänster, tjänster för 
fullgörande, identifiering eller annonsering.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) tjänster för aggregering av 
betaltjänster: tekniska tjänster i den 
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mening som avses i artikel 3 j i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 som gör det möjligt för 
slutanvändare att initiera och genomföra 
betaltjänster, i den mening som avses i 
artikel 4.3 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/2366, som 
tillhandahålls av en eller flera 
betaltjänstleverantörer på grundval av ett 
avtalsförhållande mellan leverantören av 
tjänsten för aggregering av betaltjänster 
och de betaltjänstleverantörer vars 
betaltjänster aggregeras.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) rangordning: den relativa position 
som tilldelas varor eller tjänster som 
erbjuds via onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller sociala 
nätverkstjänster, eller den relevans som 
sökresultat ges av sökmotorer, såsom dessa 
presenteras, organiseras eller 
vidarebefordras av leverantörerna av 
onlinebaserade förmedlingstjänster eller 
sociala nätverkstjänster eller av 
leverantörer av sökmotorer, oavsett vilka 
tekniska medel som används för sådan 
presentation, organisation eller 
vidarebefordran.

(18) rangordning: den relativa position 
som tilldelas varor eller tjänster som 
erbjuds eller tillhandahålls via 
onlinebaserade förmedlingstjänster, 
operativsystem, videodelningsplattformar, 
webbläsare, inbegripet 
programvarubutiker och virtuella 
assistenter, eller sociala nätverkstjänster, 
eller den relevans som sökresultat ges av 
sökmotorer, såsom dessa presenteras, 
organiseras eller vidarebefordras av 
leverantörerna av sådana tjänster, oavsett 
vilka tekniska medel som används för 
sådan presentation, organisation eller 
vidarebefordran.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) sökresultat: all information i vilket 
format som helst, inbegripet text, grafik, 
video, röst eller andra utdata, som 
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returneras som svar på och med 
anknytning till en skriftlig, muntlig eller 
likvärdig sökning, oavsett om den utgör 
ett organiskt resultat, en betald placering, 
ett direkt svar eller en produkt, en tjänst 
eller information som erbjuds i samband 
med, eller visas tillsammans med, eller 
helt eller delvis inbäddas i 
resultatgränssnittet.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) leverantör av en central 
plattformstjänst: en entitet eller en del av 
en sådan, oavsett juridisk form, som 
tillhandahåller någon av de centrala 
plattformstjänster som anges i punkt 2, till 
företagsanvändare eller slutanvändare.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) samtycke: varje slag av frivillig, 
specifik, informerad och otvetydig 
viljeyttring av den registrerade enligt 
definitionen i artikel 4.11 i förordning 
(EU) 2016/679.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) omsättning: ett företags intäkter i 
enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) 
nr 139/2004.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig nätport för företagsanvändare för att 
nå ut till slutanvändare, och

b) den driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig nätport för företagsanvändare, och

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) den har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet eller det 
kan förutses att den kommer att ha en 
sådan ställning inom en nära framtid.

c) den har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet eller det 
kan förutses att den kommer att ha en 
sådan ställning.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet i punkt 1 a, om det företag 
som den tillhör uppnått en årlig omsättning 
inom EES på minst 6,5 miljarder euro 
under de senaste tre räkenskapsåren, eller 
om det genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande rättvisa marknadsvärde för 
det företag det tillhör uppgick till minst 65 
miljarder euro under det senaste 

a) Kravet i punkt 1 a, om det företag 
som den tillhör uppnått en årlig omsättning 
inom EES på minst 6,5 miljarder euro 
under de senaste tre räkenskapsåren, eller 
om det genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande rättvisa marknadsvärde för 
det företag den tillhör uppgick till minst 
65 miljarder euro under det senaste 
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räkenskapsåret, och det tillhandahåller en 
central plattformstjänst i minst tre 
medlemsstater.

räkenskapsåret, och den tillhandahåller en 
central plattformstjänst i minst 
två medlemsstater.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller en central 
plattformstjänst som har mer än 45 
miljoner aktiva slutanvändare i månaden 
som är etablerade eller belägna i unionen 
och mer än 10 000 aktiva 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret.

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller en eller fler centrala 
plattformstjänster som har mer än 45 
miljoner aktiva slutanvändare i månaden 
som är etablerade eller belägna i unionen 
och mer än 10 000 aktiva 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska aktiva 
användare per månad avse det 
genomsnittliga antalet aktiva användare per 
månad under den största delen av det 
senaste räkenskapsåret.

Vid tillämpning av första stycket ska aktiva 
användare per månad avse det 
genomsnittliga antalet aktiva användare per 
månad under den största delen av det 
senaste räkenskapsåret. Aktiva 
slutanvändare per månad ska mätas med 
beaktande av de indikatorer som anges i 
bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kravet i punkt 1 c, om 
tröskelvärdena i led b uppnåddes under 

c) Kravet i punkt 1 c, om 
tröskelvärdena i led b uppnåddes under 
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vart och ett av de tre senaste 
räkenskapsåren.

vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta inom tre månader efter det att 
dessa tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 
som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta utan onödigt dröjsmål och senast 
45 dagar efter det att dessa tröskelvärden 
har uppnåtts och tillhandahålla den 
relevanta information som anges i punkt 2. 
Underrättelsen ska innehålla den relevanta 
information som rör de kvantitativa 
tröskelvärden som anges i punkt 2 för var 
och en av de centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en relevant leverantör av centrala 
plattformstjänster underlåter att anmäla 
den information som krävs enligt denna 
punkt ska detta inte hindra kommissionen 
från att när som helst beteckna dessa 
leverantörer som grindvakter i enlighet 
med punkt 4.

Om kommissionen anser att ett företag 
som tillhandahåller centrala 
plattformstjänster uppfyller alla 
tröskelvärden som anges i punkt 2, men 
har underlåtit att anmäla den information 
som krävs enligt första stycket i denna 
punkt ska kommissionen i enlighet med 
artikel 19 kräva att företaget 
tillhandahåller den relevanta 
informationen om de kvantitativa 
tröskelvärden som identifieras i 
punkt 2 inom 30 dagar. Om det företag 
som tillhandahåller centrala 
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plattformstjänster inte uppfyller 
kommissionens begäran ska detta inte 
hindra kommissionen från att beteckna det 
företaget som grindvakt baserat på annan 
information som finns tillgänglig för 
kommissionen. Om det företag som 
tillhandahåller centrala plattformstjänster 
uppfyller begäran ska kommissionen vid 
varje tidpunkt tillämpa det förfarande som 
beskrivs i punkt 4.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål 
och senast 60 dagar efter att ha mottagit 
den fullständiga information som avses i 
punkt 3 beteckna den leverantör av centrala 
plattformstjänster som uppfyller alla 
tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, 
såvida inte den leverantören, tillsammans 
med sin anmälan, lägger fram tillräckligt 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.

Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål 
och senast 40 arbetsdagar efter att ha 
mottagit den fullständiga information som 
avses i punkt 3 beteckna den leverantör av 
centrala plattformstjänster som uppfyller 
alla tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, 
såvida inte den leverantören, tillsammans 
med sin anmälan, lägger fram tillräckligt 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, undantagsvis inte uppfyller 
kraven i punkt 1 även om den uppfyller 
alla tröskelvärden i punkt 2.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om grindvakten lägger fram sådana 
tillräckligt underbyggda argument som 
visar att leverantören inte uppfyller kraven 
i punkt 1 ska kommissionen tillämpa 

Om leverantören av centrala 
plattformstjänster lägger fram sådana 
tillräckligt underbyggda argument som 
visar att leverantören undantagsvis inte 
uppfyller kraven i punkt 1 även om 
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punkt 6 för att bedöma om kriterierna i 
punkt 1 är uppfyllda.

leverantören uppfyller alla tröskelvärden i 
punkt 2 ska kommissionen beteckna den 
leverantören som grindvakt, i enlighet 
med förfarandet i artikel 15.3, om 
kommissionen konstaterar att 
leverantören inte kunde visa att den 
relevanta centrala plattformstjänst som 
leverantören tillhandahåller inte uppfyller 
kraven i punkt 1.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärden som anges i 
punkt 2 underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår 
efter det att leverantören har uppmanats 
att uppfylla kraven inom rimlig tid och 
lämna relevant information, ska 
kommissionen ha rätt att beteckna den 
leverantören som grindvakt.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, i enlighet med 
förfarandet i artikel 15, som grindvakt utse 
varje leverantör av centrala 
plattformstjänster som uppfyller vart och 
ett av kraven i punkt 1, men som inte 
uppfyller vart och ett av tröskelvärdena i 
punkt 2, eller har lagt fram tillräckligt 
underbyggda argument i enlighet med 
punkt 4.

Kommissionen får, i enlighet med 
förfarandet i artikel 15, som grindvakt utse 
varje leverantör av centrala 
plattformstjänster som uppfyller vart och 
ett av kraven i punkt 1, men som inte 
uppfyller vart och ett av tröskelvärdena i 
punkt 2.
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Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Storleken, inbegripet omsättning 
och börsvärde, verksamhet och ställning 
för leverantören av centrala 
plattformstjänster.

a) Storleken, inbegripet omsättning 
och börsvärde, verksamhet och ställning 
för leverantören av centrala 
plattformstjänster, liksom deras 
marknadsandel av relevans för deras 
centrala plattformstjänster.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Inträdeshinder som härrör från 
nätverkseffekter och datadrivna fördelar, 
särskilt när det gäller leverantörens tillgång 
till och insamling av personuppgifter och 
andra data eller analyskapacitet.

(c) Inträdeshinder som härrör från 
nätverkseffekter och datadrivna fördelar, 
särskilt när det gäller leverantörens tillgång 
till och insamling av personuppgifter och 
andra data eller analyskapacitet. Detta 
skulle inbegripa användning av 
informationsunderrättelser för att 
samordna, organisera och kontrollera all 
verksamhet och alla aktörer, något som 
ofta beskrivs som digitala ekosystem.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Inlåsning av företagsanvändare 
eller slutanvändare.

e) Upprepad brist på valfrihet, 
beroende för eller inlåsning av 
företagsanvändare eller slutanvändare och 
användares möjlighet att använda 
liknande tjänster samtidigt.

Ändringsförslag 94
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Andra strukturella 
marknadsegenskaper.

f) Andra relevanta affärs- eller 
tjänsteegenskaper, såsom en 
företagsstruktur i form av ett konglomerat 
eller vertikal integration, inbegripet 
huruvida andra grindvakter har 
identifierats i enlighet med punkt 2, inom 
samma företag som tillhandahåller de 
centrala plattformstjänsterna, till exempel 
genom att möjliggöra 
korssubventionering eller kombinering av 
uppgifter från olika källor.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 
betydande sätt underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och lämna 
synpunkter, ska kommissionen ha rätt att 
beteckna den leverantören som grindvakt.

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 
underlåter att inom två månader efterleva 
de utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom tre månader och 
lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt på grundval av tillgängliga 
uppgifter.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 
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betydande sätt underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen har 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och att 
lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt på grundval av tillgängliga 
uppgifter.

underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen har 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom två månader och att 
lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt på grundval av tillgängliga 
uppgifter.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För varje grindvakt som identifieras 
i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska 
kommissionen identifiera det relevanta 
företag som denna grindvakt tillhör och 
förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 
som en viktig nätport för 
företagsanvändare att nå slutanvändare i 
enlighet med punkt 1 b.

7. För varje grindvakt som identifieras 
i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska 
kommissionen inom den tidsfrist som 
fastställs i punkt 4 identifiera det relevanta 
företag som denna grindvakt tillhör och 
förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 
som en viktig nätport för 
företagsanvändare och slutanvändare att 
nå slutanvändare i enlighet med punkt 1 b.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom sex månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

8. Grindvakten ska underrätta 
kommissionen om vilka åtgärder som 
denne planerar att vidta för att uppfylla de 
relevanta skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 efter det att en central 
plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel och ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 
5 och 6 så snart som möjligt och i alla 
händelser senast fyra månader efter det att 
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en central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel. Om en grindvakt inte 
uppfyller skyldigheterna inom dessa fyra 
månader ska de konsekvenser som anges i 
artiklarna 25 och 26 övervägas.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet, och minst 
vartannat år, kontrollera om de betecknade 
grindvakterna fortsätter att uppfylla kraven 
i artikel 3.1 eller om nya leverantörer av 
centrala plattformstjänster uppfyller dessa 
krav. Vid den regelbundna översynen ska 
det också undersökas om grindvaktens 
förteckning över berörda centrala 
plattformstjänster behöver justeras.

Kommissionen ska regelbundet, och minst 
vart fjärde år, kontrollera om de 
betecknade grindvakterna fortsätter att 
uppfylla kraven i artikel 3.1 och minst en 
gång per år om nya leverantörer av 
centrala plattformstjänster uppfyller dessa 
krav. Vid den regelbundna översynen ska 
det också undersökas om grindvaktens 
förteckning över berörda centrala 
plattformstjänster behöver justeras. 
Översynen ska inte ha någon tillfälligt 
uppskjutande effekt på skyldigheterna.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fortlöpande 
offentliggöra och uppdatera förteckningen 
över grindvakter och förteckningen över de 
centrala plattformstjänster för vilka 
grindvakterna måste uppfylla de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6.

3. Kommissionen ska fortlöpande 
offentliggöra och uppdatera förteckningen 
över grindvakter och förteckningen över de 
centrala plattformstjänster för vilka 
grindvakterna måste uppfylla de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6. Kommissionen ska rapportera om 
resultatet av dess övervakningsverksamhet 
i sin årsrapport om konkurrenspolitiken. 

Ändringsförslag 101
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Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679, 

a) inte kombinera eller korsanvända 
personuppgifter som ursprungligen eller i 
första hand hämtas från någon av dess 
centrala plattformstjänster med 
personuppgifter från någon annan tjänst 
som erbjuds av grindvakten eller med 
personuppgifter från tredjepartstjänster, 
och inte heller logga in eller registrera 
företagsanvändare eller slutanvändare till 
andra tjänster som tillhandahålls av 
grindvakten, såvida inte 
företagsanvändaren eller slutanvändaren 
har fått en tydlig, lättbegriplig och 
användarvänlig begäran, som anger 
åtminstone det specifika ändamålet, 
källorna till och resultatet av 
kombinationen eller korsanvändningen av 
personuppgifterna genom att använda en 
rättvis och neutralt utformad visning av 
valmöjligheter för att ge sitt informerade 
samtycke i enlighet med kraven enligt 
artikel 4.11, artikel 6.1 a och artikel 7 i 
förordning 2016/679. 

Behandling av personuppgifter i 
reklamsyfte ska inte omfatta 
personuppgifter som innehåller uppgifter 
om eller faktisk kännedom om ras eller 
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening, hälsa, sexualliv eller sexuell 
läggning för företagsanvändaren eller 
slutanvändaren, och behandlingen ska 
ske i enlighet med kraven på 
uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i 
förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part till 
priser eller villkor som skiljer sig från dem 
som erbjuds via grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster på andra sätt, inklusive genom 
sina egna direkta kanaler för 
onlineförsäljning och via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part till 
priser eller villkor som skiljer sig från dem 
som erbjuds via grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att marknadsföra 
erbjudanden till slutanvändare som 
förvärvats via den centrala 
plattformstjänsten och att ingå avtal med 
dessa slutanvändare, oavsett om de för 
detta ändamål använder grindvaktens 
centrala plattformstjänster eller inte, och ge 
slutanvändare möjlighet att via 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
få tillgång till och låta dem använda 
innehåll, abonnemang, funktioner eller 
andra produkter med hjälp av en 
företagsanvändares 
programvaruapplikation, om 
slutanvändarna har förvärvat dessa 
produkter från den berörda 
företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster,

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att marknadsföra 
erbjudanden till och på annat sätt 
kommunicera med, inom eller utanför 
den centrala plattformstjänsten eller 
genom andra kanaler, slutanvändare som 
förvärvats via den centrala 
plattformstjänsten och att ingå avtal med 
dessa slutanvändare, oavsett om de för 
detta ändamål använder grindvaktens 
centrala plattformstjänster eller inte, och ge 
slutanvändare möjlighet att via 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
få tillgång till och låta dem använda 
innehåll, abonnemang, funktioner eller 
andra produkter med hjälp av en 
företagsanvändares 
programvaruapplikation, om 
slutanvändarna har förvärvat dessa 
produkter från den berörda 
företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster,

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
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Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter,

d) varken direkt eller indirekt hindra, 
begränsa eller avskräcka, inbegripet 
genom avtalsmässiga skyldigheter, 
företagsanvändare eller slutanvändare från 
att med relevanta offentliga myndigheter ta 
upp frågor som gäller metoder som 
används av grindvakter,

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

e) inte kräva att företagsanvändare 
använder, tillhandahåller eller samverkar 
med någon specifik kompletterande tjänst 
i samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
abonnerar på eller registrerar sig för andra 
centrala plattformstjänster som identifierats 
i enlighet med artikel 3 eller som uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2 b som ett 
villkor för åtkomst till, anslutning till eller 
registrering hos någon av deras centrala 
plattformstjänster som identifierats i 
enlighet med den artikeln, och

f) inte kräva att företagsanvändare 
eller slutanvändare abonnerar på eller 
registrerar sig för andra centrala 
plattformstjänster, däribland centrala 
plattformstjänster som identifierats i 
enlighet med artikel 3 eller som uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2 b som ett 
villkor för åtkomst till, anslutning till eller 
registrering hos någon av deras centrala 
plattformstjänster som identifierats i 
enlighet med den artikeln eller som ett 
villkor för att få ett bättre pris för 
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användningen av sådana centrala 
plattformstjänster, och inte heller uppnå 
samma resultat genom produktdesign 
eller automatiskt registrera användare av 
en central plattformstjänst för sådana 
tjänster som ägs eller kontrolleras av 
grindvakten, och

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 5 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till 
vilka den tillhandahåller 
annonseringstjänster, på deras begäran, 
information om det pris som annonsören 
och utgivaren betalar samt det belopp eller 
den ersättning som betalas till utgivaren, 
för utgivningen av en viss annons och för 
var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

g) kostnadsfritt ge varje annonsör 
och utgivare till vilken den tillhandahåller 
tjänster, eller tredje parter som har 
godkänts av annonsörer och utgivare, på 
deras begäran, information om det pris som 
annonsören, utgivaren eller 
annonsförmedlaren har betalat samt om 
den ersättning som betalas till utgivaren, 
inklusive eventuella avdrag och 
tilläggsavgifter, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten, samt information om 
prissättningsmekanismer och system för 
beräkningen av de priserna och den 
ersättningen och av alla kriterier utöver 
priser i auktionsprocessen.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) från och med den tidpunkt då 
slutanvändarna för första gången 
använder en förinstallerad central 
plattformstjänst i ett operativsystem, 
uppmana slutanvändarna att ändra 
standardinställningarna för den centrala 
plattformstjänsten till ett annat alternativ 
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från en förteckning över de huvudsakliga 
tredjepartstjänster som är tillgängliga, 
och tillåta och tekniskt göra det möjligt 
för slutanvändare att avinstallera 
förinstallerade programvaruapplikationer 
på en central plattformstjänst när som 
helst, utan att det påverkar möjligheten 
för en grindvakt att begränsa sådan 
avinstallation i förhållande till 
programvaruapplikationer som är 
nödvändiga för att operativsystemet eller 
enheten ska fungera, och som inte kan 
erbjudas självständigt av en tredje part,

(Se ändringsförslaget med anknytning till artikel 6.1 b.)

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 5 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) inte använda, vare sig direkt eller 
genom en tredje part som tillhör samma 
företag, i konkurrens med 
företagsanvändare och leverantörer av 
kompletterande tjänster, data som inte är 
allmänt tillgängliga och som genereras 
genom eller i samband med verksamhet 
som bedrivs av dessa företagsanvändare, 
inbegripet dessa företagsanvändares 
slutanvändare, via dess centrala 
plattformstjänster eller kompletterande 
tjänster eller som tillhandahålls av de 
företagsanvändarna av dess centrala 
plattformstjänster eller kompletterande 
tjänster eller av dessa företagsanvändares 
slutanvändare,

(Se ändringsförslaget med anknytning till artikel 6.1 a.)

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a



PE692.792v02-00 202/644 RR\1244436SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 
företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av 
dess centrala plattformstjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
av dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare,

utgår

(Se ändringsförslaget med anknytning till 
artikel 5.1 gb.)

(Se ändringsförslaget med anknytning till artikel 5.1 gb.)

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för slutanvändare 
att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer 
i sin centrala plattformstjänst utan att det 
påverkar möjligheten för en grindvakt att 
begränsa sådan avinstallering med 
avseende på programvaruapplikationer 
som är nödvändiga för operativsystemets 
eller enhetens funktion och som inte 
tekniskt kan erbjudas fristående av tredje 
parter,

utgår

(Se ändringsförslaget med anknytning till artikel 5.1 ga.)

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager på annat sätt än genom 
den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten,

c) möjliggöra, även tekniskt sett, 
installation och effektiv användning samt 
interoperabilitet, för företagsanvändare 
och slutanvändare, av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt de programvaruapplikationerna 
eller programvarulagren på annat sätt än 
genom den grindvaktens relevanta centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska 
uppmana slutanvändaren att bestämma 
huruvida den nedladdade 
programvaruapplikationen eller 
programvarulagret bör bli 
standardtjänsten; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar säkerheten 
och integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten; om grindvakten vidtar 
sådana åtgärder ska den förse den tredje 
part som berörs av de åtgärderna med en 
utförlig motivering och begränsa de 
åtgärderna till vad den kan bevisa vara 
absolut nödvändigt för målet att undvika 
att äventyra integriteten hos den hårdvara 
eller det operativsystem som 
tillhandahålls av grindvakten, utan att 
detta påverkar friheten för vederbörligen 
underrättade konsumenter att välja den 
programvaruapplikation eller de 
programvarulager som de föredrar,

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

d) inte behandla tjänster och produkter 
som erbjuds av grindvakten själv eller av 
någon tredje part som tillhör samma 
företag annorlunda, och framför allt 
förmånligare när det gäller webbsökning, 
indexering, rangordning, installation, 
aktivering eller motsvarande vad gäller 
innebörd och utfall, än liknande tjänster 
eller produkter från en annan tredje part 
och tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande villkor för denna 
webbsökning, indexering, rangordning, 
installation eller aktivering,

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem, även när det gäller 
slutanvändarnas val av internetleverantör,

e) inte tekniskt, kommersiellt eller 
operativt begränsa företagsanvändarnas 
eller slutanvändarnas möjlighet att byta 
mellan och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås, särskilt vid användning av 
grindvaktens operativsystem eller 
molntjänster, eller vid användning av dess 
virtuella assistent, och även när det gäller 
slutanvändarnas val av internetleverantör,

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är 

f) genom att tillhandahålla 
fullständig och korrekt information, 
samtidigt som en hög säkerhetsnivå 
garanteras, ge företagsanvändare, 
slutanvändare och leverantörer av tjänster 



RR\1244436SV.docx 205/644 PE692.792v02-00

SV

tillgängliga eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster,

och hårdvara möjlighet att i största 
tekniskt möjliga utsträckning ha likvärdig 
tillgång till och interoperabilitet med 
samma hårdvara, eller 
programvarufunktioner som nås eller 
kontrolleras via ett operativsystem, 
inbegripet antenner för nära 
kommunikation eller teknik med 
anknytning till de antenner, som är 
tillgängliga eller används vid grindvaktens 
tillhandahållande, direkt eller genom ett 
partnerskapsavtal, av centrala tjänster 
och stödtjänster; tillträde och 
interoperabilitet ska beviljas på rättvisa, 
rimliga och icke-diskriminerande villkor; 
grindvakten ska inte hindras från att vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
sådan interoperabilitet inte äventyrar eller 
komprometterar integriteten hos det 
operativsystem eller de hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som 
tillhandahålls av grindvakten, under 
förutsättning att sådana nödvändiga 
åtgärder vederbörligen motiveras av 
grindvakten, samtidigt som alternativ 
åtkomst och interoperabilitet 
tillhandahålls på rättvisa, rimliga och 
icke-diskriminerande villkor för att 
möjliggöra ett ändamålsenligt 
tillhandahållande av stödtjänster,

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg och 
den information som krävs för att 
annonsörer och utgivare ska kunna göra en 
egen, oberoende kontroll av 
annonsdatabasen,

g) ge annonsörer och utgivare, eller 
tredje parter på uppdrag av annonsörer 
och utgivare, på deras begäran och 
kostnadsfritt, via ett lämpligt gränssnitt, 
med högkvalitativ, detaljerad, 
kontinuerlig, effektiv tillgång i realtid till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg, till 
parametrar och data som används för 
beslutsfattande, utförande och mätning av 
förmedlingstjänsten och till samma 
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aggregerade och icke-aggregerade data 
som är tillgängliga för grindvakten för 
mätning och verifiering av annonsering, i 
ett format som är förenligt med 
motsvarande data från andra källor, så att 
annonsörer och utgivare och/eller tredje 
parter på uppdrag av dem kan göra en 
egen, oberoende mätning och kontroll av 
annonsdatabasen och köra sina egna 
kontroll- och mätningsverktyg för att 
utvärdera prestandan hos de centrala 
tjänster som grindvakten tillhandahåller,

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare för 
att underlätta utövandet av dataportabilitet, 
i enlighet med förordning (EU) 2016/679, 
bland annat genom tillhandahållande av 
kontinuerlig åtkomst i realtid,

h) kostnadsfritt åt företagsanvändare, 
slutanvändare eller tredje parter som 
auktoriserats av sådana användare, 
inbegripet genom att genomföra lämpliga 
tekniska eller organisatoriska åtgärder, 
tillhandahålla effektiv portabilitet för data 
som tillhandahålls eller genereras genom 
eller i samband med en företagsanvändares 
eller slutanvändares verksamhet och ska i 
synnerhet tillhandahålla kostnadsfria och 
tekniskt tillgängliga verktyg för 
företagsanvändare, eller tredje parter som 
auktoriserats av en företagsanvändare, 
och slutanvändare, för att underlätta 
utövandet av dataportabilitet för 
personuppgifter, i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679, och för icke-
personuppgifter, bland annat genom 
tillhandahållande av kontinuerlig åtkomst i 
realtid,

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i



RR\1244436SV.docx 207/644 PE692.792v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

i) kostnadsfritt och på ett 
användarvänligt sätt ge slutanvändare, 
företagsanvändare, eller tredje parter som 
auktoriserats av en företagsanvändare, 
effektiv, högkvalitativ, detaljerad, 
kontinuerlig tillgång och användning i 
realtid, som motsvarar den som ges till 
grindvakten själv, av aggregerade och/eller 
icke-aggregerade data, inklusive 
personuppgifter, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
eller av stödtjänster som erbjuds av 
grindvakten av dessa företagsanvändare 
och de slutanvändare som tar i anspråk de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller via de 
centrala plattformstjänsterna; detta ska 
på företagsanvändarens begäran 
inkludera möjligheten och de verktyg som 
krävs för att få åtkomst till och analysera 
data på plats utan överföring från 
grindvakten; när det gäller 
personuppgifter, tillhandahålla åtkomst och 
användning endast om de uppgifterna har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten i linje med 
principerna om ändamålsbegränsning 
och dataminimering, och när den 
registrerade väljer att delta med samtycke i 
den mening som avses i förordning (EU) 
2016/679,

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) ge alla tredjepartsleverantörer av 
sökmotorer, på deras begäran, tillgång på 

j) ge alla tredjepartsleverantörer av 
sökmotorer, på deras begäran, tillgång på 
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rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till rangordning, sökning, klickning 
och visning av data i samband med 
kostnadsfri och betald sökning som 
genereras av slutanvändare på 
grindvakternas sökmotorer, med förbehåll 
för anonymisering för sökningen, 
klickningen och visningen av sådana data 
som utgör personuppgifter, och

rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till rangordning, sökning, klickning 
och visning av data i samband med 
kostnadsfri och betald sökning som 
genereras av slutanvändare på 
grindvakternas sökmotorer, med förbehåll 
för anonymisering för rangordningen, 
sökningen, klickningen och visningen av 
sådana data som utgör personuppgifter, och

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares tillträde till sitt 
programvarulager som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning.

k) tillämpa transparenta, rättvisa och 
icke-diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares tillträde till sina 
centrala plattformstjänster och för 
behandlingen av dem, som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska 
data som inte är allmänt tillgängliga 
omfatta alla aggregerade och icke-
aggregerade data som tagits fram av 
företagsanvändare och som kan härledas 
från eller samlas in genom 
företagsanvändares eller deras kunders 
kommersiella verksamhet på 
grindvakternas centrala plattformstjänst.

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska 
data som inte är allmänt tillgängliga 
omfatta alla aggregerade och icke-
aggregerade data som tillhandahålls av 
eller observeras hos företagsanvändare 
eller slutanvändare genom den 
kommersiella verksamheten på 
grindvakternas centrala plattformstjänst.

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a.  Kommissionen ska offentliggöra 
de tekniska specifikationerna för enskilda 
grindvakter, utan att det påverkar 
affärshemligheter.

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Innan grindvakten genomför 
någon ändring av de avgifter eller den 
avgiftsstruktur som tas ut av 
företagsanvändare och i samband med 
skyldigheterna enligt punkt 1 ska 
grindvakten anmäla denna ändring till 
kommissionen och de berörda 
företagsanvändarna.

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten. Grindvakten ska se till att 
dessa åtgärder genomförs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 till fullo iakttas ska vara effektiva 
när det gäller att uppnå målet med den 
berörda skyldigheten och målen i denna 
förordning, närmare bestämt att skydda 
öppenheten och rättvisan för såväl 
företagsanvändarna som slutanvändarna. 
Grindvakten ska vara ansvarig för och 
kunna uppvisa full efterlevnad av de 
skyldigheterna (”ansvarsskyldighet”), 
särskilt när den försvarar sina åtgärder 
på effektivitetsgrunder. Grindvakten ska 
inom sex månader efter det att den utsetts 
och med tillämpning av artikel 3.8 anmäla 
dessa åtgärder till kommissionen och 
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förse kommissionen med en rapport som 
beskriver dessa åtgärder på ett detaljerat 
och öppet sätt och visar hur de 
säkerställer att dessa skyldigheter 
fullgörs. Grindvakten ska se till att de 
genomförs i enlighet med förordning (EU) 
2016/679, direktiv 2002/58/EG och 
förordning XX om en inre marknad för 
digitala tjänster samt med lagstiftningen 
om cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom fem månader efter dess 
betecknande enligt artikel 3 ska 
grindvakten offentliggöra och förse 
kommissionen med en icke-konfidentiell 
sammanfattning av den rapport som avses 
i punkt 1 i denna artikel. Kommissionen 
ska utan dröjsmål offentliggöra den icke-
konfidentiella sammanfattningen av 
rapporten. Denna icke-konfidentiella 
sammanfattning ska uppdateras varje 
gång den rapport som avses i punkt 1 
uppdateras.

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
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vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom fem månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts. 
Beslutet ska offentliggöras. 
Offentliggörandet ska beakta företagens 
berättigade intresse av att deras 
affärshemligheter skyddas.

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkt 2 i denna artikel ska inte 
påverka kommissionens befogenheter 
enligt artiklarna 25, 26 och 27.

3. Punkt 2 i denna artikel ska inte 
påverka kommissionens befogenheter 
enligt artiklarna 25, 26 och 27. Vid ett 
beslut om bristande efterlevnad enligt 
artikel 25 som leder till böter och 
påföljder enligt artikel 26 eller viten enligt 
artikel 27 ska det förutsättas att 
tidsperioden för bristande efterlevnad 
börjar när den tidsfrist som fastställs 
enligt artikel 3.8 löper ut.

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom tre månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten.

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela 
grindvakten sina preliminära resultat inom 
två månader från det att förfarandet 
inleddes. I de preliminära resultaten ska 
kommissionen förklara vilka åtgärder den 
överväger att vidta eller anser att den 
berörda leverantören av centrala 
plattformstjänster bör vidta för att på ett 
verkningsfullt sätt vidta åtgärder med 
anledning av de preliminära resultaten. 
Kommissionen får samråda med 
intresserade tredje parter som uppvisar ett 
tillräckligt intresse vid upprättandet av de 
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preliminära resultaten. De preliminära 
resultaten ska offentliggöras.

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Vid specifikationen av 
skyldigheterna enligt artikel 6.1 f ska 
grindvakten, i samarbete med 
företagsanvändare och 
användarrepresentanter definiera de 
öppna tekniker, standarder och protokoll, 
inbegripet det tekniska gränssnittet 
(gränssnitt för 
applikationsprogrammering, API), som 
gör att slutanvändare av konkurrerande 
programvara och tjänster och 
företagsanvändare kan docka mot 
grindvaktens centrala tjänst och samverka 
med den, och grindvakten ska informera 
kommissionen om dessa tekniker, 
standarder och protokoll. Detta påverkar 
inte kommissionens rätt att tillämpa punkt 
2 i denna artikel under omständigheter 
där det finns farhågor för att sådana 
tekniker, standarder och protokoll inte 
skulle säkerställa en verklig efterlevnad 
av de skyldigheter som fastställs i 
artikel 6.1 f. 

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 

7. För att säkerställa ändamålsenlig 
efterlevnad av de skyldigheter som 
föreskrivs i denna förordning får en 
grindvakt, inom en månad efter att 
faktiskt ha betecknats som sådan, och före 
tidsfristen för genomförande i artikel 3.8, 
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uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt 
får med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder.

begära att ett förfarande inleds enligt 
artikel 18 för att kommissionen ska kunna 
avgöra om de åtgärder som grindvakten 
avser att genomföra eller har genomfört är 
proportionerliga och effektiva när det 
gäller att uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt 
ska med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är proportionerliga och 
effektiva när det gäller att fullgöra 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. Vid 
förberedelsen av sin ståndpunkt till följd 
av denna begäran från grindvakten får 
kommissionen samråda med tredje parter 
såsom företagsanvändare och 
konkurrenter, 
civilsamhällesorganisationer, nationella 
behöriga myndigheter och andra som 
kommissionen anser är relevanta för 
respektive centrala plattformstjänster som 
avses i grindvaktens begäran. 
Kommissionen får specificera de åtgärder 
som den berörda grindvakten ska 
genomföra och anta sitt beslut inom tre 
månader efter att den har mottagit 
grindvaktens begäran. En grindvakt ska 
fortsätta att uppfylla alla relevanta 
skyldigheter under förfarandet enligt 
artikel 18.

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
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som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten. Kommissionen ska 
sträva efter att anta beslutet om ett 
tillfälligt upphävande utan dröjsmål och 
senast tre månader efter mottagandet av en 
fullständig motiverad begäran.

som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten. Kommissionen ska 
sträva efter att anta beslutet om ett 
tillfälligt upphävande utan dröjsmål och 
senast tre månader efter mottagandet av en 
fullständig motiverad begäran. Beslutet om 
ett tillfälligt upphävande ska åtföljas av 
en motivering i vilken skälen till det 
tillfälliga upphävandet beskrivs i detalj.

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får på motiverad begäran 
av en grindvakt tillfälligt upphäva 
tillämpningen av den relevanta 
skyldigheten till en eller flera enskilda 
centrala plattformstjänster redan före 
beslutet enligt punkt 1.

I brådskande fall får kommissionen på 
motiverad begäran av en grindvakt 
tillfälligt upphäva tillämpningen av den 
relevanta skyldigheten till en eller flera 
enskilda centrala plattformstjänster redan 
före beslutet enligt punkt 1.

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av en grindvakt eller på eget 
initiativ, genom beslut som antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4, helt eller delvis befria den 
grindvakten från en särskild skyldighet 
enligt artiklarna 5 och 6 med avseende på 
en enskild central plattformstjänst som 
identifierats i enlighet med artikel 3.7, om 

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av en grindvakt eller på eget 
initiativ, genom beslut som antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4, helt eller delvis befria den 
grindvakten från en särskild skyldighet 
enligt artiklarna 5 och 6 med avseende på 
en enskild central plattformstjänst som 
identifierats i enlighet med artikel 3.7, om 
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ett sådant undantag är motiverat av de skäl 
som anges i punkt 2 i den här artikeln. 
Kommissionen ska anta beslutet om 
undantag senast tre månader efter att ha 
mottagit en fullständig motiverad begäran.

ett sådant undantag är motiverat av de skäl 
som anges i punkt 2 i den här artikeln. 
Kommissionen ska anta beslutet om 
undantag senast tre månader efter att ha 
mottagit en fullständig motiverad begäran. 
Beslutet om undantag ska åtföljas av en 
motivering där skälen till undantaget 
specificeras.

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ett undantag beviljas i enlighet 
med punkt 1 ska kommissionen se över 
sitt beslut om undantag vartannat år. 
Efter en sådan översyn ska kommissionen 
antingen helt eller delvis häva undantaget 
eller besluta att villkoren i punkt 1 
fortfarande uppfylls.

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 34 för att uppdatera de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6 om den, 
på grundval av en marknadsundersökning 
enligt artikel 17, har fastställt att det finns 
ett behov av nya skyldigheter för att 
åtgärda metoder som begränsar centrala 
plattformstjänsters öppenhet eller som är 
otillbörliga på samma sätt som de metoder 
som omfattas av skyldigheterna i artiklarna 
5 och 6.

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 37 för att komplettera de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 om den, på grundval av en 
marknadsundersökning enligt artikel 17, 
har fastställt att det finns ett behov av nya 
skyldigheter för att åtgärda metoder som 
begränsar centrala plattformstjänsters 
öppenhet eller som är otillbörliga på 
samma sätt som de metoder som omfattas 
av skyldigheterna i artiklarna 5 och 6.

Ändringsförslag 136
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De delegerade akter som 
kompletterar skyldigheterna i artiklarna 5 
och 6 i enlighet med punkt 1 ska 
begränsas till att
a) utvidga alla skyldigheter som 
gäller för en viss central plattformstjänst 
eller någon annan central 
plattformstjänst som anges i artikel 2.2,
b) ange på vilket sätt grindvakternas 
skyldigheter enligt artiklarna 5 och 6 ska 
genomföras, bland annat genom att 
införliva specifikationerna i artikel 7.2 i 
skyldigheterna,
c) utvidga alla skyldigheter som 
identifierar en viss undergrupp av 
användare som förmånstagare till att 
omfatta alla andra undergrupper av 
användare som förmånstagare,
d) komplettera eller ändra 
skyldigheterna i syfte att göra 
tillämpningen av dem mer ändamålsenlig.

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare, och grindvakten 
erhåller en förmån från företagsanvändare 
som inte står i proportion till den tjänst 
som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändare, eller

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare eller slutanvändare, 
och grindvakten erhåller en förmån från 
företagsanvändare som inte står i 
proportion till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändare, eller 
slutanvändare,

Ändringsförslag 138
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art.

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör. Varken grindvakten 
eller det företag som den tillhör får ägna 
sig åt något beteende, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art, inbegripet produkt- 
eller gränssnittsutformning, struktur, 
funktion eller driftssätt eller 
beteendemetoder, som kan påverka 
användarnas valfrihet och 
självständighet, eller genom avtal med 
grindvakternas affärspartner, som kan ha 
samma syfte eller verkan som ett beteende 
som är förbjudet enligt artiklarna 5 och 6.

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för 
att säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 

2. Om samtycke till insamling, 
behandling och delning av 
personuppgifter krävs för att säkerställa 
efterlevnad av denna förordning, ska en 
grindvakt vidta nödvändiga åtgärder för att 
antingen göra det möjligt för 
företagsanvändare att direkt få det 
samtycke till behandling och hämtning av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller, om samtycke inte 
erhållits, för att följa unionens regler och 
principer för dataskydd och integritet på 
andra sätt, bland annat genom att förse 
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så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 
det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster.

företagsanvändare med vederbörligen 
anonymiserade uppgifter. Grindvakten får 
inte göra det mer betungande för 
företagsanvändaren att få detta samtycke 
än att få samtycke för sina egna tjänster, 
även genom produktutformning eller via 
strukturen, funktionen eller driftsättet 
som kan påverka användarens val eller 
självständighet, eller genom avtal med 
grindvakternas tredjepartsaffärspartner, 
och ska erbjuda användarna en 
valmöjlighet på ett neutralt sätt, genom att 
skydda företagsanvändarnas eller 
slutanvändarnas självständiga 
beslutsfattande genom 
användargränssnittets utformning, 
funktion eller drift.
Om företagsanvändaren eller 
slutanvändaren har fått välja att ge sitt 
samtycke till kombinationen av uppgifter 
för ett specifikt behandlingssyfte och inte 
har lämnat sitt samtycke, eller har dragit 
tillbaka sitt samtycke, eller 
företagsanvändarens eller 
slutanvändarens terminalutrustning 
signalerar hans eller hennes invändning 
mot behandlingen av personuppgifter i 
enlighet med artikel 21.5 i förordning 
(EU) 2016/679, ska grindvakten inte på 
nytt begära samtycke och får inte utesluta 
åtkomst till tjänsterna eller erbjuda andra 
eller försämrade tjänster jämfört med de 
tjänster som erbjuds en 
företagsanvändare eller slutanvändare 
som gett sitt samtycke.

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
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slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller göra det orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter eller val.

slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller lägga hinder eller tillämpa 
diskriminering för att utöva dessa 
rättigheter eller val, eller göra detta 
utövande orimligt svårt, inbegripet genom 
användning av eller manipulativa 
arkitekturer för olika val. Grindvakten får 
inte undergräva eller hindra 
konsumenternas självständighet, 
beslutsfattande eller valmöjligheter 
genom onlinegränssnittets struktur, 
funktion eller driftssätt, eller någon del av 
det när dessa konsumenter utövar dessa 
rättigheter eller gör vissa val.

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En grindvakt får inte hindra eller 
avråda slutanvändare från att gå över till 
programvaruapplikationer och tjänster 
eller direkt eller indirekt kringgå någon 
av skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 
eller använda manipulativa arkitekturer 
för olika val.

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En grindvakt ska informera kommissionen 
om alla planerade koncentrationer i den 
mening som avses i artikel 3 i förordning 
(EG) nr 139/2004 som involverar en 
annan leverantör av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn, 
oavsett om den är anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 

En grindvakt ska informera kommissionen 
om alla planerade koncentrationer i den 
mening som avses i artikel 3 i förordning 
(EG) nr 139/2004, oavsett om den är 
anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
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förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

Motivering

Denna informationsplikt bör gälla för alla föreslagna koncentrationer av grindvakterna.

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Anmälan enligt punkt 1 ska för 
förvärvsobjekten åtminstone redogöra för 
deras årsomsättning inom EES och deras 
globala årsomsättning, för alla relevanta 
centrala plattformstjänster deras respektive 
årsomsättning inom EES, antalet aktiva 
företagsanvändare per år och antalet aktiva 
slutanvändare per månad samt skälen för 
den planerade koncentrationen.

2. I den information som lämnas 
enligt punkt 1 ska det uttryckligen 
förklaras att den avsedda koncentrationen 
inte skulle äventyra de relevanta 
marknadernas öppenhet för konkurrens 
utan främja konkurrens och innovation, 
och den ska för förvärvsobjekten 
åtminstone redogöra för deras 
årsomsättning inom EES och deras globala 
årsomsättning, för alla relevanta centrala 
plattformstjänster deras respektive 
årsomsättning inom EES, antalet aktiva 
företagsanvändare per år och antalet aktiva 
slutanvändare per månad, de kategorier av 
personuppgifter som de behandlar, samt 
skälen för den planerade koncentrationen, 
och dess möjliga konsekvenser för 
företagsanvändares och slutanvändares 
rättigheter och intressen. 
Utöver de uppgifter som anges i första 
stycket ska grindvakten förse 
kommissionen med följande:
a) en undersökning utförd av en 
oberoende ISO 17020-certifierad revisor 
för att bekräfta att den tillhandahållna 
dokumentationen är korrekt för att styrka 
att den planerade koncentrationen inte 
skulle hämma konkurrens och 
innovation. och
b) ett yttrande om datamängdernas 
relevans för den planerade 
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koncentrationen som begärts av 
Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ytterligare centrala 
plattformstjänster, efter en koncentration 
enligt punkt 1, individuellt uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2 b, ska den 
berörda grindvakten informera 
kommissionen om detta inom tre månader 
från genomförandet av koncentrationen 
och förse kommissionen med den 
information som avses i artikel 3.2.

3. Om det kan påvisas att ytterligare 
centrala plattformstjänster, efter en 
koncentration enligt punkt 1, individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2 b, ska 
den berörda grindvakten informera 
kommissionen om detta inom tre månader 
från genomförandet av koncentrationen 
och förse kommissionen med den 
information som avses i artikel 3.2.

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den information som samlas in 
enligt denna artikel får användas i 
parallella konkurrensärenden, särskilt för 
koncentrationskontroll.

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska årligen 
offentliggöra en förteckning över de 
förvärv som den har informerats om av 
grindvakter.

Ändringsförslag 147
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Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av konsumenter som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 
beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år.

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av företagsanvändare och 
slutanvändare och den personanpassning 
av sina tjänster och annan digital teknik 
som används för att locka användare att 
utföra vissa handlingar eller förutsäga 
deras handlingar som grindvakten 
tillämpar på eller använder på sina centrala 
plattformstjänster som identifierats i 
enlighet med artikel 3, och de ska göra 
denna beskrivning offentligt tillgänglig. 
Denna beskrivning ska uppdateras minst en 
gång per år.

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En revision enligt punkt 1 ska utföras av 
organisationer som
a) är oberoende från den berörda 
grindvakten och inte har tillhandahållit 
någon annan tjänst till det företag som 
grindvakten tillhör under de föregående 
12 månaderna,
b) har styrkt expertis på områdena 
riskhantering, teknisk kompetens och 
kapacitet på området digital teknik,
c) har styrkt objektivitet och yrkesetik, 
baserat i synnerhet på efterlevnad av 
uppförandekoder eller lämpliga 
standarder, och
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d) inte har tillhandahållit samma 
grindvakt en sådan revision i mer än tre 
år i rad.

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) det har förekommit regelbundna 
varningar om otillbörliga metoder som 
meddelats av nationella myndigheter 
genom rapporteringsmekanismen.

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Den ska sträva 
efter att slutföra sin undersökning genom 
att anta ett beslut i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4 inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

1. Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Den ska slutföra 
sin undersökning genom att anta ett beslut i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 inom tolv månader 
från det att marknadsundersökningen 
inleddes.

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 
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kommissionen sträva efter att meddela 
sina preliminära resultat till den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom sex månader från det att 
undersökningen inleddes. I de preliminära 
slutsatserna ska kommissionen förklara om 
den preliminärt anser att leverantören av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

kommissionen meddela sina preliminära 
resultat till den berörda leverantören av 
centrala plattformstjänster inom sex 
månader från det att undersökningen 
inleddes. I de preliminära slutsatserna ska 
kommissionen förklara om den preliminärt 
anser att leverantören av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om leverantören av centrala 
plattformstjänster uppfyller tröskelvärdena 
i artikel 3.2, men har lagt fram väl 
underbyggda argument i enlighet med 
artikel 3.4, ska kommissionen sträva efter 
att genom ett beslut enligt punkt 1 slutföra 
marknadsundersökningen inom fem 
månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes. I så fall 
ska kommissionen sträva efter att meddela 
sina preliminära resultat enligt punkt 2 till 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom tre månader från det att 
undersökningen inleddes.

3. Om leverantören av centrala 
plattformstjänster uppfyller tröskelvärdena 
i artikel 3.2, men har lagt fram väl 
underbyggda argument i enlighet med 
artikel 3.4, ska kommissionen genom ett 
beslut enligt punkt 1 slutföra 
marknadsundersökningen inom fem 
månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes. I så fall 
ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat enligt punkt 2 till 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom tre månader från det att 
undersökningen inleddes.

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den förklara att endast skyldigheter enligt 

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning, ska den förklara att 
specifika skyldigheter enligt denna 
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artikel 5 b och artikel 6.1 e, f, h är 
tillämpliga på denna grindvakt såsom 
anges i beslutet om beteckning som 
grindvakt. Kommissionen ska endast 
förklara de skyldigheter tillämpliga som är 
lämpliga och nödvändiga för att förhindra 
att den berörda grindvakten på ett 
otillbörligt sätt uppnår en fast förankrad 
och varaktig ställning i sin verksamhet. 
Kommissionen ska ompröva betecknandet 
som grindvakt i enlighet med förfarandet i 
artikel 4.

förordning är tillämpliga på denna 
grindvakt såsom anges i beslutet om 
beteckning som grindvakt. Kommissionen 
ska endast förklara de skyldigheter 
tillämpliga som är lämpliga och 
nödvändiga för att förhindra att den 
berörda grindvakten på ett otillbörligt sätt 
uppnår en fast förankrad och varaktig 
ställning i sin verksamhet. Kommissionen 
ska ompröva betecknandet som grindvakt i 
enlighet med förfarandet i artikel 4.

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt systematiskt har åsidosatt 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 och ytterligare har stärkt eller 
utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt artikel 
3.1, får kommissionen genom beslut som 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga 
en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt systematiskt har åsidosatt 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 och ytterligare har stärkt eller 
utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt artikel 
3.1, eller om kommissionen gör 
bedömningen enligt artikel 12 att en 
planerad koncentration har en negativ 
inverkan på marknadens öppenhet för 
konkurrens, ska kommissionen genom 
beslut som antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4 ålägga en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
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Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får endast införa 
strukturella korrigerande åtgärder enligt 
punkt 1 om det antingen inte finns någon 
lika effektiv beteendekorrigerande åtgärd 
eller om en lika effektiv 
beteendekorrigerande åtgärd skulle vara 
mer betungande för den berörda 
grindvakten än den strukturella 
korrigerande åtgärden.

2. Kommissionen får också införa 
strukturella korrigerande åtgärder enligt 
punkt 1 om den anser att de är effektivare 
än beteendemässiga åtgärder för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6. Sådana 
strukturella åtgärder kan omfatta 
följande:

a) separering av affärsenheter,
b) åtskillnad och horisontell uppdelning 
av tjänster,
c) ändringar av grindvakternas 
finansieringsmodell,
d) frigörande av finansiella fördelar för 
slutanvändarna.

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, om kommissionen har 
utfärdat minst tre beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot en grindvakt med 
avseende på någon av dess centrala 
plattformstjänster inom en period av fem år 
före antagandet av beslutet om att inleda en 
marknadsundersökning inför ett eventuellt 
antagande av ett beslut enligt denna artikel.

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, så snart som 
kommissionen har utfärdat minst tre beslut 
om bristande efterlevnad eller böter enligt 
artikel 25 respektive artikel 26 mot en 
grindvakt med avseende på någon av dess 
centrala plattformstjänster inom en period 
av fem år före antagandet av beslutet om 
att inleda en marknadsundersökning inför 
ett eventuellt antagande av ett beslut enligt 
denna artikel.

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
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Artikel 16 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att säkerställa att grindvakten 
verkligen fullgör sina skyldigheter enligt 
artiklarna 5 eller 6 ska kommissionen 
regelbundet se över de korrigerande 
åtgärder som införts i enlighet med punkt 
1 eller åtaganden som gjorts bindande i 
enlighet med punkt 6. Kommissionen ska 
ha rätt att kräva ändringar av de införda 
korrigerande åtgärderna om den efter en 
undersökning finner att åtgärderna inte 
är effektiva.

Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast 24 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast 20 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Artikel 18 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen avser att inleda ett 
förfarande i syfte att eventuellt fatta beslut 

Om kommissionen avser att inleda ett 
förfarande i syfte att eventuellt fatta beslut 
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enligt artiklarna 7, 25 och 26 ska den anta 
ett beslut om att inleda ett förfarande.

enligt artiklarna 7, 25 och 26 ska den anta 
och offentliggöra ett beslut om att inleda 
ett förfarande.

Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genom en enkel 
begäran eller genom beslut begära att 
företag och företagssammanslutningar 
lämnar all nödvändig information, bland 
annat för att övervaka, genomföra och 
kontrollera efterlevnaden av 
bestämmelserna i denna förordning. 
Kommissionen får också begära tillgång 
till företagens databaser och algoritmer 
och begära förklaringar om dessa genom 
en enkel begäran eller genom ett beslut.

1. Kommissionen får genom en enkel 
begäran eller genom beslut begära att 
företag och företagssammanslutningar 
lämnar all nödvändig information, bland 
annat för att övervaka, genomföra och 
kontrollera efterlevnaden av 
bestämmelserna i denna förordning. 
Kommissionen får också begära tillgång 
till företagens databaser, algoritmer och 
A/B-tester och begära förklaringar om 
dessa genom en enkel begäran eller genom 
ett beslut. Om den information som begärs 
med en enkel begäran inte tillhandahålls 
inom tre veckor får kommissionen begära 
denna information genom ett beslut.

Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genomföra 
inspektioner på plats i ett företags eller en 
företagssammanslutnings lokaler.

1. Kommissionen får genomföra 
inspektioner på plats i ett företags eller en 
företagssammanslutnings lokaler för de 
undersökningar som avses i artiklarna 14 
och 17 i denna förordning.

Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid inspektioner på plats får 
kommissionen och de revisorer eller 
experter som den utsett begära att företaget 
eller företagssammanslutningen ger 
tillgång till och redogör för sin 
organisation sitt funktionssätt, sina it-
system, sina algoritmer, sin datahantering 
och sin affärsverksamhet. Kommissionen 
och de revisorer eller experter som den 
utsett får ställa frågor till nyckelpersonal.

3. Vid inspektioner på plats får 
kommissionen och de revisorer eller 
experter som den utsett begära att företaget 
eller företagssammanslutningen ger 
tillgång till och redogör för sin 
organisation sitt funktionssätt, sina it-
system, sina algoritmer, sin datahantering 
och sin affärsverksamhet. De får 
genomföra beteendeexperiment för att 
utvärdera algoritmen och användningen 
av data. Kommissionen och de revisorer 
eller experter som den utsett får ställa 
frågor till nyckelpersonal.

Ändringsförslag 163

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Rapporteringsmekanism för 

företagsanvändare och slutanvändare
1. Företagsanvändare, konkurrenter 
och slutanvändare av centrala 
plattformstjänster kan rapportera till 
kommissionen eller de nationella 
tillsynsmyndigheterna om all praxis och 
alla beteenden hos grindvakter som 
omfattas av denna förordning, inbegripet 
bristande efterlevnad. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska underrätta varandra 
om sådana rapporter.
2. Kommissionen ska fastställa sina 
prioriteringar för granskningen av de 
rapporter som avses i punkt 1. Om inte 
annat följer av bestämmelserna i punkt 5 i 
denna artikel och i artikel 33 får 
kommissionen välja att inte granska en 
rapport med motiveringen att den inte 
anser att en sådan rapport är en 
prioritering för verkställighet.
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3. Om kommissionen anser att en 
rapport är en prioritering för 
verkställighet kan den inleda ett 
förfarande enligt artikel 18 eller en 
marknadsundersökning enligt artikel 14.
4. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 33 kan en 
medlemsstat begära att den rådgivande 
kommittén för digitala marknader antar 
ett yttrande för att avgöra om en eller 
flera rapporter bör betraktas som en 
prioritering för verkställighet. I sitt 
yttrande ska den rådgivande kommittén 
för digitala marknader begära att 
kommissionen inleder ett förfarande 
enligt artikel 18 eller en 
marknadsundersökning enligt artikel 14. 
Den rådgivande kommittén ska avge ett 
yttrande inom 1 månad efter det att 
begäran mottagits. Den ska i sitt yttrande 
ange skälen till att rapporten anses vara, 
eller inte vara, en prioritering för 
verkställighet. Om rapporten anses vara 
en prioritering för verkställighet ska 
kommissionen inom fyra månader efter 
att ha mottagit yttrandet undersöka om 
det finns rimliga skäl att inleda ett sådant 
förfarande eller en sådan undersökning. 
Om kommissionen inte tillmötesgår den 
rådgivande kommitténs begäran ska den 
ange skälen för att inte inleda ett 
förfarande enligt artikel 18 eller en 
marknadsundersökning enligt artikel 14.

Ändringsförslag 164

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I brådskande fall, på grund av 
risken för allvarlig och irreparabel skada 
för grindvakternas företagsanvändare eller 
slutanvändare får kommissionen genom 
beslut i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 besluta 

1. I brådskande fall, på grund av 
risken för allvarlig och omedelbar skada 
för grindvakternas företagsanvändare eller 
slutanvändare får kommissionen genom 
beslut i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 besluta 
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om interimistiska åtgärder mot en 
grindvakt på grundval av ett prima facie-
konstaterande av en överträdelse av 
artiklarna 5 eller 6.

om interimistiska åtgärder mot en 
grindvakt på grundval av ett prima facie-
konstaterande av en överträdelse av 
artiklarna 5 eller 6.

Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I brådskande fall, vid risk för 
allvarlig och omedelbar skada för 
företagsanvändare eller slutanvändare till 
följd av nya metoder som genomförts av 
en eller flera grindvakter, som kan 
undergräva öppenheten för konkurrens 
hos centrala plattformstjänster eller vara 
orättvisa i enlighet med artikel 10.2, kan 
kommissionen, genom beslut i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 32.4, besluta om interimistiska 
åtgärder mot de berörda grindvakterna 
för att undvika att en sådan risk 
förverkligas.

Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Ett beslut enligt punkt 2a får 
endast antas i samband med en 
marknadsundersökning enligt artikel 17 
och inom 6 månader efter det att en sådan 
undersökning har inletts. De 
interimistiska åtgärderna ska gälla under 
en angiven tidsperiod och ska under alla 
omständigheter ersättas med nya 
skyldigheter som kan uppstå till följd av 
det slutliga beslutet om 
marknadsundersökningen enligt artikel 
17.
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Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den berörda grindvakten under 
förfaranden enligt artikel 16 eller 25 
erbjuder åtaganden för de relevanta 
centrala plattformstjänsterna för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som föreskrivs i artiklarna 5 och 6, får 
kommissionen genom beslut som antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 göra dessa 
åtaganden bindande för den grindvakten 
och förklara att det inte finns några 
ytterligare skäl att vidta åtgärder.

1. Om den berörda grindvakten under 
förfaranden enligt artikel 16 eller 25 
erbjuder åtaganden för de relevanta 
centrala plattformstjänsterna för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som föreskrivs i artiklarna 5 och 6, får 
kommissionen genom beslut som antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 göra dessa 
åtaganden bindande för den grindvakten 
och förklara att det inte finns några 
ytterligare skäl att vidta åtgärder. 
Kommissionen ska i förekommande fall 
ha rätt att kräva att åtagandena prövas för 
att optimera deras ändamålsenlighet.

Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, på begäran eller 
på eget initiativ, genom beslut återuppta 
det relevanta förfarandet, om

2. Kommissionen får, på begäran från 
en eller flera nationella behöriga 
myndigheter eller på eget initiativ, genom 
beslut återuppta det relevanta förfarandet, 
om

Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) de åtgärder som föreslås av 
grindvakten har visat sig vara ineffektiva 
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för att säkerställa efterlevnaden av 
skyldigheterna i artikel 5 och 6,

Ändringsförslag 170

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att de 
åtaganden som lämnats in av den berörda 
grindvakten inte kan säkerställa ett 
effektivt fullgörande av de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6, ska den 
förklara skälen till att dessa åtaganden inte 
gjorts bindande i beslutet om att avsluta de 
relevanta förfarandena.

3. Om kommissionen anser att de 
åtaganden som lämnats in av den berörda 
grindvakten inte kan säkerställa ett 
effektivt fullgörande av de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6, ska den 
förklara skälen till att dessa åtaganden inte 
gjorts bindande i beslutet om att avsluta de 
relevanta förfarandena, och efter en 
undersökning enligt artikel 16 eller 17, 
kräva ändringar av åtagandena för att 
göra dem effektiva.

Ändringsförslag 171

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och efterlevnaden 
av de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och de beslut som fattas 
enligt artiklarna 7, 16, 22 och 23.

1. Kommissionen ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och efterlevnaden 
av de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och de beslut som fattas 
enligt artiklarna 7, 16, 22 och 23.

Ändringsförslag 172

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska inrätta och 
upprätthålla en allmänt tillgänglig och 



PE692.792v02-00 234/644 RR\1244436SV.docx

SV

användarvänlig webbplats som minst 
innehåller följande information:
a) Antalet beslut om bristande efterlevnad 
som antagits i enlighet med artikel 25.
b) Antalet böter som utdömts i enlighet 
med artikel 26.
c) Namnen på de företag som varit 
föremål för beslut om bristande 
efterlevnad.
d) Namnen på de företag som ålagts 
böter.

Ändringsförslag 173

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna enligt punkt 1 får 
omfatta utnämning av oberoende externa 
experter och revisorer som ska bistå 
kommissionen med övervakningen av 
skyldigheterna och åtgärderna och förse 
kommissionen med särskild expertis eller 
kunskap.

2. Åtgärderna enligt punkt 1 får 
omfatta utnämning av oberoende externa 
experter och revisorer som ska bistå 
kommissionen med övervakningen av 
skyldigheterna och åtgärderna och förse 
kommissionen med särskild expertis eller 
kunskap. Dessa externa experter och 
revisorer får inte ha haft några 
avtalsförbindelser med det företag som 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänster som avses i punkt 1 
under de 12 månader som föregår 
utnämningen från kommissionens sida.

Ändringsförslag 174

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att säkerställa en direkt daglig 
involvering ska kommissionen utse en 
regelefterlevnadsansvarig, som ska 
finansieras av den berörda grindvakten, 
för att övervaka genomförandet och 
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efterlevnaden av skyldigheterna och 
åtgärderna. Denna tjänsteman ska utföra 
sina uppgifter under kommissionens 
överinseende och ska följa alla 
förelägganden och instruktioner från 
kommissionen.

Ändringsförslag 175

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommissionen ges befogenhet att 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 37 för att komplettera denna 
förordning genom att specificera det 
uppdrag som regelefterlevnadsansvariga 
ska fullgöra samt grindvakternas 
skyldigheter att tillhandahålla 
information till och samarbeta med 
regelefterlevnadsansvariga.

Ändringsförslag 176

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta ett beslut 
om bristande efterlevnad i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4, om den konstaterar att en grindvakt 
underlåter att uppfylla ett eller flera av 
följande krav:

1. Kommissionen ska, inom sex 
månader efter att förfarandet enligt 
artikel 18 inleddes, anta ett beslut om 
bristande efterlevnad i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4, om den konstaterar att en grindvakt 
underlåter att uppfylla ett eller flera av 
följande krav:

Ändringsförslag 177

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt punkt 1 ska den meddela den 
berörda grindvakten sina preliminära 
resultat. I de preliminära resultaten ska 
kommissionen förklara vilka åtgärder den 
överväger att vidta eller anser att 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
åtgärda de preliminära resultaten.

2. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt punkt 1 ska den meddela den 
berörda grindvakten sina preliminära 
resultat. I de preliminära resultaten ska 
kommissionen förklara vilka åtgärder den 
överväger att vidta eller anser att 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
åtgärda de preliminära resultaten. 
Kommissionen ska beakta synpunkter 
från de tredje parter som påverkas av den 
berörda grindvaktens beteende innan den 
antar ett beslut.

Ändringsförslag 178

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist och förklara hur den 
planerar att följa beslutet.

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist, dock senast inom tre 
månader, och förklara hur den planerar att 
följa beslutet. Kommissionen får genom 
beslut som antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4 ålägga sådana grindvakter de 
beteendemässiga åtgärder som står i 
proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning.

Ändringsförslag 179

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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4. Grindvakten ska förse 
kommissionen med en beskrivning av de 
åtgärder den vidtagit för att säkerställa 
efterlevnad av det beslut som antagits 
enligt punkt 1.

4. Grindvakten ska förse 
kommissionen med en beskrivning av de 
åtgärder den vidtagit för att säkerställa 
efterlevnad av det beslut som antagits 
enligt punkt 1. Om kommissionen efter en 
undersökning enligt artikel 16 eller 17 
finner att åtgärderna inte är effektiva för 
att säkerställa att grindvakten fullgör sina 
skyldigheter enligt artiklarna 5 och 6, ska 
kommissionen ha rätt att kräva ändringar 
av dessa åtgärder.

Ändringsförslag 180

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I det beslut som avses i artikel 25 
får kommissionen ålägga grindvakten böter 
på högst 10 % av dess totala omsättning 
under det föregående räkenskapsåret, om 
den konstaterar att grindvakten uppsåtligen 
eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla

1. I det beslut som avses i artikel 25 
får kommissionen ålägga grindvakten böter 
på minst 4 % och högst 20 % av dess 
totala globala omsättning under det 
föregående räkenskapsåret, om den 
konstaterar att grindvakten uppsåtligen 
eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla

Ändringsförslag 181

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) skyldigheten att inom en tidsfrist 
som inte får understiga tre månader 
tillhandahålla information som krävs för 
att bedöma ett företags betecknande som 
grindvakt enligt artikel 3.2 eller lämnar 
oriktig, ofullständig eller vilseledande 
information,

Ändringsförslag 182

Förslag till förordning
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Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom beslut 
ålägga företag och 
företagssammanslutningar böter på upp till 
1 % av föregående räkenskapsårs 
sammanlagda omsättning, om de 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

2. Kommissionen får genom beslut 
ålägga företag och 
företagssammanslutningar böter på upp till 
5 % av föregående räkenskapsårs 
sammanlagda globala omsättning, om de 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

Ändringsförslag 183

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) underlåter att inom den utsatta 
fristen lämna information som krävs för 
att bedöma betecknandet av dem som 
grindvakter enligt artikel 3.2 eller lämnar 
oriktig, ofullständig eller vilseledande 
information,

a) underlåter att tillhandahålla 
fullständig information enligt artikel 3.2,

Ändringsförslag 184

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller betalning av böterna får 
betalningsansvaret för varje företag inte 
överstiga 10 % av föregående 
räkenskapsårs sammanlagda omsättning.

När det gäller betalning av böterna får 
betalningsansvaret för varje företag inte 
överstiga 10 % av föregående 
räkenskapsårs sammanlagda globala 
omsättning.

Ändringsförslag 185

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på tre år.

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på fem år.

Ändringsförslag 186

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En preskriptionsfrist på fem år ska 
gälla för kommissionens befogenhet att 
verkställa beslut som fattats enligt 
artiklarna 26 och 27.

1. En preskriptionsfrist på sju år ska 
gälla för kommissionens befogenhet att 
verkställa beslut som fattats enligt 
artiklarna 26 och 27.

Ändringsförslag 187

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt artikel 7, artikel 8.1, artikel 
9.1, artiklarna 15, 16, 22, 23, 25 och 26 
samt artikel 27.2 ska den ge den berörda 
grindvakten eller det berörda företaget eller 
den berörda företagssammanslutningen 
möjlighet att yttra sig om

1. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt artikel 7, artikel 8.1, artikel 
9.1, artiklarna 15, 16, 22, 23, 25 och 26 
samt artikel 27.2 ska den ge den berörda 
grindvakten eller det berörda företaget eller 
den berörda företagssammanslutningen, 
inbegripet de tredje parter som påverkas 
av den berörda grindvaktens beteende, 
möjlighet att yttra sig om

Ändringsförslag 188

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Berörda grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar får lämna sina 
synpunkter på kommissionens preliminära 
slutsatser inom en tidsfrist som 
kommissionen ska fastställa i sina 

2. Berörda grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar, inbegripet 
tredje parter som påverkas av den berörda 
grindvaktens beteende får lämna sina 
synpunkter på kommissionens preliminära 
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preliminära slutsatser och som inte får vara 
kortare än 14 dagar.

slutsatser inom en tidsfrist som 
kommissionen ska fastställa i sina 
preliminära slutsatser och som inte får vara 
kortare än 14 dagar.

Ändringsförslag 189

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska grunda sina 
beslut endast på invändningar som berörda 
grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar har kunnat yttra 
sig om.

3. Kommissionen ska grunda sina 
beslut endast på invändningar som berörda 
grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar, inbegripet 
tredje parter som påverkas av 
grindvaktens beteende har kunnat yttra sig 
om.

Ändringsförslag 190

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den information som samlas in i 
enlighet med artiklarna 3, 12, 13, 19, 20 
och 21 ska endast användas för de ändamål 
som avses i denna förordning.

1. Den information som samlas in i 
enlighet med artiklarna 3, 19, 20 och 21 
ska endast användas för de ändamål som 
avses i denna förordning.

Ändringsförslag 191

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar det utbyte och 
den användning av information som 
tillhandahålls för att användas i enlighet 
med artiklarna 32 och 33, får 
kommissionen, medlemsstaternas 
myndigheter, deras tjänstemän, anställda 
och övriga personer som arbetar under 

2. Utan att det påverkar det utbyte och 
den användning av information som 
tillhandahålls för att användas i enlighet 
med artiklarna 12, 13, 32 och 33, får 
kommissionen, medlemsstaternas 
myndigheter, deras tjänstemän, anställda 
och övriga personer som arbetar under 
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dessa myndigheters övervakning liksom 
fysiska eller juridiska personer, inbegripet 
revisorer och experter som utnämnts i 
enlighet med artikel 24.2, inte röja 
information som de har inhämtat eller 
utbytt med stöd av denna förordning och 
som är av sådant slag att den omfattas av 
tystnadsplikt. Denna skyldighet ska också 
gälla för alla företrädare och experter från 
medlemsstater som deltar i någon av de 
verksamheter som bedrivs av den 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader i enlighet med artikel 32.

dessa myndigheters övervakning liksom 
fysiska eller juridiska personer, inbegripet 
revisorer och experter som utnämnts i 
enlighet med artikel 24.2, inte röja 
information som de har inhämtat eller 
utbytt med stöd av denna förordning och 
som är av sådant slag att den omfattas av 
tystnadsplikt. Denna skyldighet ska också 
gälla för alla företrädare och experter från 
medlemsstater som deltar i någon av de 
verksamheter som bedrivs av den 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader i enlighet med artikel 32.

Ändringsförslag 192

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Samarbete och samordning med 

medlemsstaterna
1. I enlighet med principerna i artikel 
1, och om inte annat följer av artikel 32a, 
ska kommissionen vara ensam 
beslutsfattare när det gäller den korrekta 
tillämpningen av denna förordning. För 
att säkerställa en effektiv verkställbarhet 
och ett enhetligt genomförande ska de 
nationella behöriga myndigheterna fullt 
ut stödja kommissionen med sin 
sakkunskap.
2. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska ha ett nära 
samarbete för att säkerställa en enhetlig, 
effektiv och kompletterande tillämpning 
av tillgängliga rättsliga instrument som 
rör grindvakter i den mening som avses i 
denna förordning.
3. De nationella myndigheterna får 
inte fatta beslut som strider mot ett beslut 
som kommissionen antagit enligt denna 
förordning.
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4. Kommissionen och de behöriga 
myndigheterna som verkställer de 
bestämmelser som avses i artikel 1.6 ska 
ha befogenhet att förse varandra med 
information om alla faktiska eller 
rättsliga förhållanden, inbegripet 
konfidentiella uppgifter.
5. Den information som utbytes i 
enlighet med punkt 3 i denna artikel får 
endast utbytas och användas för att 
samordna tillämpningen av denna 
förordning och de bestämmelser som 
avses i artikel 1.6.
6. De nationella behöriga 
myndigheterna kan till kommissionen 
rapportera all praxis och alla beteenden 
hos grindvakterna som omfattas av denna 
förordning. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska underrätta varandra 
om sådana rapporter.
7. De behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater som tillämpar de 
bestämmelser som avses i artikel 1.6 kan 
samråda med kommissionen i alla frågor 
som rör tillämpningen av denna 
förordning.

Ändringsförslag 193

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011. Den 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader får inrätta en eller flera 
tekniska expertgrupper som kan 
rådfrågas på ad hoc-basis och som består 
av relevanta nationella myndigheter och 
tillsynsmyndigheter, inbegripet 
företrädare för de nationella behöriga 
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myndigheterna för konkurrens, 
elektronisk kommunikation, audiovisuella 
tjänster, valövervakning och 
konsumentskydd, företrädare för 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, som 
inrättats i enlighet med artikel 68 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag 194

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Samarbete med nationella 
konkurrensmyndigheter

1. Kommissionen ska tillämpa 
bestämmelserna i denna förordning i nära 
samarbete med nationella 
konkurrensmyndigheter och agera inom 
det europeiska konkurrensnätverket enligt 
definitionen i artikel 2.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/1, i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel. Den ska 
särskilt och när så är lämpligt använda 
sig av det europeiska konkurrensnätverk 
som avses i artikel 33 i det direktivet för 
informationsutbyte, särskilt när det gäller 
koncentrationer som avses i artikel 12 i 
denna förordning, beslut om inledande av 
en marknadsundersökning enligt artikel 
14 i denna förordning eller förfaranden 
enligt artikel 18 i denna förordning.
2. På kommissionens begäran ska de 
nationella konkurrensmyndigheterna 
samarbeta i tillämpningen av artiklarna 
12, 15, 16 och 17.
3. När kommissionen begär att 
medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter ska bistå i en 
undersökning enligt punkt 2 i denna 
artikel ska de i tillämpliga delar ha 
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befogenhet att tillämpa kommissionens 
befogenheter enligt artiklarna 19, 20 och 
21.
4. Medlemsstaternas 
konkurrensmyndigheter ska ha 
befogenhet att utöva de befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artikel 24.
5. När kommissionen begär att en 
nationell konkurrensmyndighet ska 
samarbeta i enlighet med punkt 2 ska 
kommissionen översända kopior till den 
konkurrensmyndigheten, av de viktigaste 
handlingar som den har samlat in i syfte 
att tillämpa artiklarna 15, 16 och 17. På 
begäran av en nationell 
konkurrensmyndighet ska kommissionen 
förse myndigheten med en kopia av andra 
befintliga dokument som är nödvändiga 
för att bedöma ärendet. När 
kommissionen beslutar om den ska 
begära att en konkurrensmyndighet ska 
samarbeta kan kommissionen ta hänsyn 
till den nationella marknadens betydelse 
för den berörda grindvakten.
6. När den nationella 
konkurrensmyndigheten agerar i enlighet 
med punkt 3 ska den underrätta 
kommissionen skriftligen innan, och utan 
dröjsmål efter att, den första formella 
utredningsåtgärden inleds. Denna 
information får också göras tillgänglig för 
de andra medlemsstaternas behöriga 
nationella konkurrensmyndigheter.
7. Den nationella 
konkurrensmyndigheten ska göra all 
information som den erhåller vid 
utövandet av sina befogenheter enligt 
punkt 3 tillgänglig för kommissionen. 
Den information som lämnas till 
kommissionen får göras tillgänglig för de 
övriga medlemsstaternas behöriga 
nationella konkurrensmyndigheter. De 
nationella konkurrensmyndigheterna får 
också utbyta information som är 
nödvändig för att bedöma ett ärende som 
de behandlar enligt denna förordning.
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8. Nationella 
konkurrensmyndigheter får samråda med 
kommissionen i alla ärenden som rör 
tillämpningen av unionsrätten.

Ändringsförslag 195

Förslag till förordning
Artikel 33 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begäran om en marknadsundersökning Begäran om en marknadsundersökning och 
förfaranden vid bristande efterlevnad

Ändringsförslag 196

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

1. Om de behöriga myndigheterna i 
en medlemsstat begär att kommissionen 
ska

a) inleda en undersökning enligt artikel 
15 eftersom de anser att det finns rimliga 
skäl att misstänka att en leverantör av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt,
b) inleda en undersökning enligt artikel 
16 eftersom de anser att det finns skälig 
anledning att misstänka att en grindvakt 
har varit i en position med systematisk 
bristande efterlevnad av artiklarna 5 och 
6,
c) inleda en undersökning enligt 
artikel 17 eftersom de anser att en eller 
flera tjänster bör läggas till i 
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förteckningen över centrala 
plattformstjänster enligt artikel 2.2 i 
denna förordning, eller
d) genomföra förfaranden i syfte att 
eventuellt anta ett beslut enligt artikel 25, 
eftersom de anser att en grindvakt inte 
fullgör sina skyldigheter, ska 
kommissionen inom fyra månader 
undersöka och besluta om det finns 
rimliga skäl att inleda en sådan 
undersökning eller att genomföra sådana 
förfaranden. Kommissionen ska till detta 
beslut bifoga en motiverad argumentation 
för sitt val av åtgärd. Beslutet ska vara 
offentligt tillgängligt och kommuniceras 
till alla nationella 
konkurrensmyndigheter.

Ändringsförslag 197

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den DD/MM/ÅÅÅÅ, och 
därefter vart tredje år, ska kommissionen 
utvärdera denna förordning och rapportera 
till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén.

1. Senast tre år efter den dag då 
denna förordning träder i kraft, och 
därefter vart tredje år, ska kommissionen 
utvärdera denna förordning och rapportera 
till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén. När det gäller de skyldigheter 
som anges i artiklarna 5 och 6 ska 
kommissionen göra en utvärdering senast 
tolv månader efter ikraftträdandet av 
denna förordning, och därefter var tolfte 
månad.

Ändringsförslag 198

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Utvärderingarna ska fastställa om 
det kan komma att krävas ytterligare 
regler, bland annat avseende förteckningen 
över centrala plattformstjänster i artikel 2.2 
och de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och 
efterlevnadskontrollen av dem, för att 
säkerställa att digitala marknader i hela 
unionen är öppna och rättvisa. Till följd av 
utvärderingarna ska kommissionen vidta 
ändamålsenliga åtgärder, som kan 
inbegripa lagstiftningsförslag.

2. Utvärderingarna ska fastställa om 
det är nödvändigt att ändra, lägga till eller 
avskaffa regler, bland annat avseende 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster i artikel 2.2 och de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6 och efterlevnadskontrollen av dem, i 
syfte att säkerställa att digitala marknader i 
hela unionen är öppna och rättvisa,

Till följd av utvärderingarna ska 
kommissionen vidta ändamålsenliga 
åtgärder, som kan inbegripa 
lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 199

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid den översyn som avses i punkt 
1 första meningen ska det övervägas om 
denna förordning bör läggas till i bilagan 
till direktiv (EU) 2020/1828.

Ändringsförslag 200

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska rapportera om 
genomförandet av denna förordning i sin 
årsrapport om konkurrenspolitiken.

Ändringsförslag 201

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas från och 
med sex månader efter det att den har trätt i 
kraft.

Denna förordning ska tillämpas från och 
med tre månader efter det att den har trätt i 
kraft.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INDUSTRIFRÅGOR, FORSKNING OCH 
ENERGI

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)
(COM(2020)0842 – C9-0419/202 – 2020/0374(COD))

Föredragande av yttrande: Carlos Zorrinho

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 57 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

1. Bakgrund

Rättsakten om digitala marknader och rättsakten om digitala tjänster ingår i ett större 
lagstiftningspaket som ger en rättslig ram för Europeiska kommissionens strategi Att forma 
EU:s digitala framtid. Den ingår således i en bredare lagstiftning och måste definieras 
tillsammans med annan relevant lagstiftning, så att man undviker överlappningar som kan 
försvåra dess genomförande.

2. Principer

Rättsakten om digitala marknader syftar till att säkerställa en väl fungerande inre marknad 
genom att främja konkurrenskraftiga och rättvisa marknader. Detta övergripande mål ger 
upphov till särskilda mål som endast kan uppnås effektivt genom att ta itu med och åtgärda 
marknadsmisslyckanden, säkerställa konkurrenskraftiga digitala marknader, skapa 
innovationsvänliga ekosystem och ge konsumenterna fria och välgrundade val, övervaka och 
åtgärda snedvridningar som orsakas av grindvakters olämpliga praxis och öka säkerheten och 
samstämmigheten i den tillämpliga rättsliga ramen och därigenom skydda den inre 
marknadens struktur.

Mot bakgrund av dessa mål och med tanke på ITRE-utskottets behörighet att yttra sig om 
rättsakten om digitala marknader i dess helhet har föredraganden beaktat komplementariteten 
i den konkurrensmässiga dimensionen, där rättsakten om digitala marknader bör vara ett 
kraftfullt, tydligt, pragmatiskt och användarvänligt verktyg för att uppnå lika villkor, 
samtidigt som den utgör en pelare i den andra vågen av digitalisering av det europeiska 
samhället, och därför bör införliva principerna och de gemensamma värderingarna i den 
europeiska strategin för en digital framtid.

3. Vision
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Digitala tjänster i allmänhet och onlineplattformar i synnerhet har en alltmer framträdande roll 
i ekonomin och är avgörande för den inre marknaden ska fungera smidigt och vara 
balanserad, och för upprättandet av en öppen och rättvis relation mellan leverantörer och 
konsumenter, skapandet av en gynnsam miljö för framväxten av nya affärsmöjligheter, 
särskilt för små och medelstora företag och nystartade företag, främjandet av en utmanande 
och gynnsam miljö för innovation och underlättande av gränsöverskridande 
affärsförbindelser.

Rättsakten om digitala marknader föreslogs av en Europeisk kommission som betecknade sig 
som geopolitisk. Föredraganden anser att den geopolitiska dimensionen har två sidor. 

Ett framgångsrikt genomförande kommer att göra den inre marknaden stabilare och även öka 
unionens externa konkurrensförmåga.

En europeisk strategi för digitala marknader som är inriktad på bättre tjänster för medborgarna 
och bättre villkor för företag kommer att skapa en mer balanserad och öppen global digital 
marknad, inspirerad av gemensamma europeiska principer och värderingar, och därigenom 
öka Europeiska unionens geopolitiska relevans och bidra till en rättvisare och mer hållbar 
globalisering.

4. Övergripande strategi

Ändringsförslagen i detta betänkande återspeglar de principer och den vision som anges ovan. 

4.1 - Vi anser att rättsakten om digitala marknader vid definitionen av centrala 
plattformstjänster bör beakta effekterna av utvecklingen av sakernas internet. 

4.2 - Vi anser att grindvakter inte bör kunna begränsa användarnas fria val genom 
avtalsvillkor eller teknisk praxis som hindrar rörligheten mellan programvarutjänster eller 
programapplikationer.

4.3 - Vi anser att grindvakter måste följa en uppsättning regler som inte undergräver 
mångfalden i den europeiska digitala miljön och inte kväver ett ekonomiskt ekosystem där 
små och medelstora företag spelar en nyckelroll när det gäller skapandet av välstånd, 
innovation, sysselsättning och regional utveckling.

4.4 - Vi föreslår att lagstiftningen stärks i sin kapacitet att förhindra otillbörliga metoder och 
främja öppen konkurrens på plattformarna genom att skapa balanserade 
konkurrensmöjligheter för applikationsutvecklare och konkurrerande små plattformar.

4.5 - Vi anser att höga standarder för interoperabilitet bör säkerställas för centrala 
meddelande- och medietjänster, och inte bara för stödtjänster, såsom kommissionen föreslår.

4.6 - Vi föreslår att man ser till att företagens portabilitet och rätt att få tillgång till och 
överföra uppgifter övervakas för att förhindra missbruk som uppmuntrar till och möjliggör 
marknadskoncentration eller monopolisering.

4.7 - Vi stärker villkoren för att bekämpa riktad reklam och förbudet mot kommersiell visning 
i samband med skapandet av konsumentprofilering.
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4.8 - Vi föreslår att grindvakternas efterlevnad av sina skyldigheter övervakas regelbundet och 
på ett öppet sätt.

4.9 - Vi föreslår att grindvakter ska avstå från att använda beteendemönster som leder till 
beroende eller påtvingad gruppering av användare.

4.10 - Vi anser att regleringen måste bygga på konstruktiv dialog och undvika en 
fragmentering av regleringsmakten, utan att detta påverkar den kombinerade användningen av 
de olika relevanta organens kapacitet och befogenheter på europeisk och nationell nivå.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De digitala tjänsterna, i synnerhet 
de digitala plattformarna, spelar en allt 
viktigare roll i ekonomin, särskilt på den 
inre marknaden, genom att de erbjuder nya 
affärsmöjligheter i EU och underlättar 
handeln över gränserna.

(1) De digitala tjänsterna, i synnerhet 
de digitala plattformarna, spelar en allt 
viktigare roll i ekonomin, särskilt på den 
inre marknaden, genom att de erbjuder nya 
affärsmöjligheter i EU, särskilt för små 
och medelstora företag och 
uppstartsföretag, och underlättar handeln 
över gränserna. De utgör nödvändiga 
funktioner för den digitala ekonomin 
genom att ge tillgång till kritiska 
infrastrukturer. Dessutom skulle de 
kunna spela en viktig roll för att skydda 
mediefriheten och mediepluralismen, 
bland annat genom att sprida nyheter och 
underlätta den offentliga debatten.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Digital teknik såsom artificiell 
intelligens, blockkedjor, robotteknik, 
gräsrotsfinansiering och plattformar för 
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sociala medier, digital 3D-utskrift, 
stordata, molnenheter och mobila enheter 
gör det möjligt med nya företagarinitiativ 
och öppnar en mångfald möjligheter till 
ny affärsverksamhet. Digitalt företagande 
handlar bland annat om processer för, 
resultat av och tjänster inom 
företagarverksamheten, vilka omvandlats 
av digitaliseringen och den digitala 
omställningen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) En gemensam europeisk strategi 
med tyngdpunkten förlagd till bättre 
tjänster för medborgare och företag bör 
skapa en mera rättvis global digital 
marknad som får sin inspiration av 
gemensamma och delade europeiska 
principer och värden.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Nätverkseffekterna är faktorer 
som påskyndat tillväxten för mycket stora 
onlineplattformar och ökat värdet av 
deras tjänster till användarna och breddat 
användarbasen och de är särskilt starka 
hos de centrala plattformstjänster som 
heter interpersonella 
kommunikationstjänster och 
onlinebaserade sociala nätverkstjänster, 
vilket avsevärt skulle kunna undergräva 
innovationen hos leverantörerna av 
sådana tjänster liksom också valfriheten 
hos slutanvändarna av dem. 
Grindvakterna bör tillhandahålla 
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driftskompatibilitet genom att använda 
globalt erkända branschstandarder för 
egenskaperna hos onlinebaserade sociala 
nätverkstjänster eller nummeroberoende 
interpersonella kommunikationstjänster 
avsedda för slutanvändare, 
företagsanvändare och konkurrerande 
leverantörer eller potentiella leverantörer 
av nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster och 
onlinebaserade sociala nätverkstjänster 
på begäran av dessa leverantörer för att 
främja framväxten av alternativa 
plattformar som skulle kunna leverera 
högkvalitativa, innovativa produkter och 
tjänster till överkomliga priser. Tillgången 
till internet har nyligen, på grund av sin 
sociala betydelse, inkluderats bland 
skyldigheterna att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster, och i 
egenskap av att vara ett särskilt fall av 
tjänster är nummeroberoende 
interpersonella kommunikationstjänster 
föremål för potentiella 
korrigeringsåtgärder i regi av nationella 
regleringsmyndigheter i enlighet med 
direktiv (EU) 2018/1972, som är den 
europeiska kodexen för elektronisk 
kommunikation.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samtidigt har de centrala 
plattformstjänsterna vissa egenskaper som 
kan utnyttjas av leverantörerna. En av 
egenskaperna är extrema stordriftsfördelar, 
som ofta beror på att marginalkostnaderna 
för att lägga till nya företagsanvändare 
eller slutanvändare är så gott som 
obefintliga. Andra egenskaper är mycket 
starka nätverkseffekter, en förmåga att 
koppla samman många företagsanvändare 
med många slutanvändare tack vare de 

2. Samtidigt har de centrala 
plattformstjänsterna vissa egenskaper som 
kan utnyttjas av leverantörerna. En av 
egenskaperna är extrema stordriftsfördelar, 
som ofta beror på att marginalkostnaderna 
för att lägga till nya företagsanvändare 
eller slutanvändare är så gott som 
obefintliga. Andra egenskaper är mycket 
starka nätverkseffekter, en förmåga att 
koppla samman många företagsanvändare 
med många slutanvändare tack vare de 
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centrala plattformstjänsternas mångsidiga 
karaktär, företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas starka beroende, 
inlåsningseffekter, avsaknad av 
multihoming för samma ändamål för 
slutanvändarna, vertikal integration och 
datadrivna fördelar. Alla dessa egenskaper 
i kombination med ett otillbörligt beteende 
av tjänsteleverantörerna kan allvarligt 
undergräva öppenheten hos de centrala 
plattformstjänsterna och leda till en mindre 
rättvis affärsförbindelse mellan 
tjänsteleverantörerna och deras 
företagsanvändare och slutanvändare, 
vilket skulle leda till en snabb och 
potentiellt omfattande minskning av 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
urval, och därmed ge tjänsteleverantörerna 
ställning som ”grindvakter”.

centrala plattformstjänsternas mångsidiga 
karaktär, företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas starka beroende, 
inlåsningseffekter, avsaknad av 
multihoming för samma ändamål för 
slutanvändarna, vertikal integration och 
datadrivna fördelar. Alla dessa egenskaper 
i kombination med ett otillbörligt beteende 
av tjänsteleverantörerna kan allvarligt 
undergräva öppenheten hos de centrala 
plattformstjänsterna och leda till en mindre 
rättvis affärsförbindelse mellan 
tjänsteleverantörerna och deras 
företagsanvändare och slutanvändare, 
vilket skulle leda till en snabb och 
potentiellt omfattande minskning av 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
urval, och därmed ge tjänsteleverantörerna 
ställning som ”grindvakter”. Det är viktigt 
att notera att slutanvändarna påverkas på 
liknande sätt av grindvakternas 
otillbörliga metoder och deras intressen 
bör beaktas i de skyldigheter som införs 
inom ramen för denna förordning.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Företagsanvändarna och 
slutanvändarna av grindvakternas centrala 
plattformstjänster bör därför garanteras 
lämpliga unionsomfattande 
regleringsmässiga skyddsåtgärder mot 
otillbörligt beteende av grindvakter för att 
underlätta gränsöverskridande 
affärsverksamhet inom unionen och 
därigenom skapa en bättre fungerande inre 
marknad och för att åtgärda befintlig eller 
sannolik ökande fragmentering på de 
specifika områden som omfattas av denna 
förordning. Grindvakterna tenderar att anta 
globala eller åtminstone alleuropeiska 
affärsmodeller och algoritmiska strukturer, 
men de kan tillämpa och har i vissa 

7. Syftet med denna förordning är 
således att bidra till en väl fungerande 
inre marknad genom fastställande av 
regler för att säkerställa öppenhet och 
rättvisa inom den digitala sektorn överlag 
och särskilt för företagsanvändare och 
slutanvändare av grindvakternas centrala 
plattformstjänster, och 
företagsanvändarna, de aktiva användarna 
och slutanvändarna av grindvakternas 
centrala plattformstjänster bör därför 
garanteras lämpliga unionsomfattande 
regleringsmässiga skyddsåtgärder mot 
otillbörligt beteende av grindvakter för att 
underlätta gränsöverskridande 
affärsverksamhet inom unionen och 
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tillämpat olika affärsvillkor och 
affärspraxis i olika medlemsstater, vilket 
riskerar att skapa skillnader i 
konkurrensvillkoren för användarna av 
grindvakternas centrala plattformstjänster, 
till nackdel för integrationen inom den inre 
marknaden.

därigenom skapa en bättre fungerande inre 
marknad och för att åtgärda befintlig eller 
sannolik ökande fragmentering på de 
specifika områden som omfattas av denna 
förordning. Grindvakterna tenderar att anta 
globala eller åtminstone alleuropeiska 
affärsmodeller och algoritmiska strukturer, 
men de kan tillämpa och har i vissa 
tillämpat olika affärsvillkor och 
affärspraxis i olika medlemsstater, vilket 
riskerar att skapa skillnader i 
konkurrensvillkoren för användarna av 
grindvakternas centrala plattformstjänster, 
till nackdel för integrationen inom den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Artiklarna 101 och 102 i EUF-
fördraget och motsvarande nationella 
konkurrensregler om 
konkurrensbegränsande multilateralt och 
ensidigt beteende och 
koncentrationskontroll syftar till att skydda 
konkurrensen på marknaden mot 
snedvridning. Syftet med denna förordning 
kompletterar, men skiljer sig från, syftet att 
skydda konkurrensen mot snedvridning på 
marknaden såsom den definieras i 
konkurrensrättslig mening, nämligen att 
säkerställa att de marknader där det finns 
grindvakter är och förblir öppna och 
rättvisa, oberoende av de faktiska, 
sannolika eller förmodade effekterna på 
konkurrensen på en viss marknad till följd 
av beteendet hos en viss grindvakt som 
omfattas av denna förordning. Syftet med 
denna förordning är därför att skydda ett 
annat rättsligt intresse än de reglerna och 
bör inte påverka tillämpningen av dem.

10. Artiklarna 101 och 102 i EUF-
fördraget och motsvarande nationella 
konkurrensregler om 
konkurrensbegränsande multilateralt och 
ensidigt beteende och 
koncentrationskontroll syftar till att skydda 
konkurrensen på marknaden mot 
snedvridning. Syftet med denna förordning 
kompletterar, men skiljer sig från, syftet att 
skydda konkurrensen mot snedvridning på 
marknaden såsom den definieras i 
konkurrensrättslig mening, nämligen att 
säkerställa att de marknader där det finns 
grindvakter är och förblir öppna och 
rättvisa, oberoende av de faktiska, 
sannolika eller förmodade effekterna på 
konkurrensen på en viss marknad till följd 
av beteendet hos en viss grindvakt som 
omfattas av denna förordning. Syftet med 
denna förordning är därför att skydda ett 
annat rättsligt intresse än de reglerna och 
bör komplettera tillämpningen av dem.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Denna förordning bör också 
komplettera, utan att påverka tillämpningen 
av, de bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av tjänster 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2019/115026, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/xx/EU 
[rättsakt om digitala tjänster]27, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2016/67928, Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2019/79029, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/236630 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/13/EU31 samt 
nationella bestämmelser som syftar till att 
genomdriva eller, i förekommande fall, 
genomföra den unionslagstiftningen.

11. Denna förordning bör också 
komplettera, utan att påverka tillämpningen 
av, de bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av tjänster 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2019/115026, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/xx/EU 
[rättsakt om digitala tjänster]27, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2016/67928, Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2019/79029, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/236630, direktiv 2005/29/EG, 
rådets direktiv 93/13/EEG, direktiv 
2002/58/EG32a och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/13/EU31 samt 
nationella bestämmelser som syftar till att 
genomdriva eller, i förekommande fall, 
genomföra den unionslagstiftningen.

__________________ __________________
26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 
186, 11.7.2019, s. 57).

26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 
186, 11.7.2019, s. 57).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 



RR\1244436SV.docx 259/644 PE692.792v02-00

SV

(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
den digitala inre marknaden och om 
ändring av direktiven 96/9/EG och 
2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
den digitala inre marknaden och om 
ändring av direktiven 96/9/EG och 
2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 
om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt 
förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG 
(EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 
om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt 
förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG 
(EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1).
32a xxx.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster och webbannonseringstjänster 
kapacitet att påverka ett stort antal 
slutanvändare och företag, vilket innebär 
en risk för otillbörliga affärsmetoder. De 
bör därför ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, digitala röstassistenter 
och plattformar med integrerad teknik för 
röstassistenter, webbläsare, 
onlinebaserade sociala nätverkstjänster, 
videodelningsplattformstjänster, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, digitala tjänster 
som möjliggör skapande av, behandling 
av, tillgång till eller lagring av data i 
digital form, inklusive programvara som 
en tjänst, såsom molnbaserade 
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förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

datortjänster, varmed avses en elektronisk 
plattform eller en 
molnlagringsanläggning som 
konsumenten väljer för mottagande eller 
lagring av det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten, och 
webbannonseringstjänster kapacitet att 
påverka ett stort antal slutanvändare och 
företag, vilket innebär en risk för 
otillbörliga affärsmetoder. De bör därför 
nämnas som exempel på centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Detta bör dock inte hindra att 
andra kategorier av digitala tjänster tas 
med i tillämpningsområdet för denna 
förordning i samband med kommande 
översyner av den. Att dåliga 
konkurrensmöjligheter och otillbörliga 
metoder inom den digitala sektorn är 
vanligare och mer uttalade i samband 
med vissa digitala tjänster än med andra 
innebär inte att andra kategorier av 
tjänster är undantagna från detta. De 
centrala plattformstjänster som omfattas 
av denna förordning bör därför inte 
begränsas till vissa typer av tjänster. 
Onlinebaserade förmedlingstjänster bör 
inkluderas oavsett vilken teknik som 
används för att tillhandahålla sådana 
tjänster. Därför bör virtuella eller 
röstaktiverade assistenter och andra 
uppkopplade enheter omfattas av denna 
förordning oavsett om deras programvara 
betraktas som ett operativsystem, en 
onlinebaserad förmedlingstjänst eller en 
sökmotor. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
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varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål. 

__________________ __________________
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Ett mycket stort antal 
företagsanvändare är beroende av en 
central plattformstjänst för att nå ett 
mycket stort antal aktiva slutanvändare 
varje månad, vilket gör det möjligt för 
tjänsteleverantören att påverka 
verksamheten hos en betydande del av 
företagsanvändarna till sin fördel och 
indikerar i princip att leverantören fungerar 
som en viktig nätport. De respektive 
relevanta nivåerna på de siffrorna bör 
fastställas såsom en betydande 
procentandel av hela unionens befolkning 
när det gäller slutanvändarna, och av hela 
populationen av företag som använder 
plattformarna, för att fastställa 
tröskelvärdet för företagsanvändarna.

20. Ett mycket stort antal 
företagsanvändare är beroende av en 
central plattformstjänst för att nå ett 
mycket stort antal aktiva slutanvändare 
varje månad, vilket gör det möjligt för 
tjänsteleverantören att påverka 
verksamheten hos en betydande del av 
företagsanvändarna till sin fördel och 
indikerar i princip att leverantören fungerar 
som en viktig nätport. De respektive 
relevanta nivåerna på de siffrorna bör 
fastställas såsom en betydande 
procentandel av hela unionens befolkning 
när det gäller slutanvändarna, och av hela 
populationen av företag som använder 
plattformarna, för att fastställa 
tröskelvärdet för företagsanvändarna. När 
kommissionen fastställer grindvaktsstatus, 
särskilt med användning av förfarandet 
för kvalitativ bedömning, bör antalet 
företagsanvändare definieras utgående 
från den världsomfattande populationen 
av företagsanvändare som är aktiva på en 
given central plattformstjänst. Aktiva 
slutanvändare och företagsanvändare bör 
definieras på ett sätt som adekvat 
representerar den berörda centrala 
plattformstjänstens roll och räckvidd. Av 
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omsorg om rättssäkerhet för grindvakter 
bör de olika delarna av dessa definitioner 
anges i denna förordning, skilt för sig för 
varje central plattformstjänst, och kunna 
ändras av kommissionen genom 
delegerade akter för att kunna uppdateras 
mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen eller annan utveckling. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. En fast förankrad och varaktig 
ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater till ett mycket 
stort antal företagsanvändare och 
slutanvändare under minst tre år.

21. En fast förankrad och varaktig 
ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst 
till ett mycket stort antal företagsanvändare 
och slutanvändare under minst två år.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. En sådan bedömning kan endast 
göras mot bakgrund av en 
marknadsundersökning, samtidigt som de 
kvantitativa tröskelvärdena beaktas. 
Kommissionen bör i sin bedömning sträva 
efter att bevara och främja 
innovationsnivån, kvaliteten på de digitala 
produkterna och tjänsterna, rättvisa och 
konkurrenskraftiga priser samt en hög nivå 
på kvaliteten eller urvalet för 
företagsanvändarna och slutanvändarna. I 

25. En sådan bedömning kan endast 
göras mot bakgrund av en 
marknadsundersökning, samtidigt som de 
kvantitativa tröskelvärdena beaktas. 
Kommissionen bör i sin bedömning sträva 
efter att bevara och främja 
innovationsnivån, kvaliteten på de digitala 
produkterna och tjänsterna, rättvisa och 
konkurrenskraftiga priser samt en hög nivå 
på kvaliteten eller urvalet för 
företagsanvändarna och slutanvändarna. I 
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samband med det kan faktorer beaktas som 
är specifika för de berörda leverantörerna 
av centrala plattformstjänster, såsom 
extrema stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom tjänsternas 
mångsidiga karaktär, inlåsningseffekter, 
brist på multihoming eller vertikal 
integration. Dessutom kan ett mycket högt 
börsvärde, en mycket hög andel eget 
kapital i förhållande till vinsten eller en 
mycket hög omsättning som härrör från 
slutanvändarna av en enda central 
plattformstjänst tyda på att jämvikten på 
marknaden tippar över eller på en 
möjlighet för sådana leverantörer att 
utnyttja sin ställning. Tillsammans med 
börsvärdet är hög tillväxttakt, eller 
avtagande tillväxttakt i kombination med 
lönsamhetstillväxt, exempel på dynamiska 
parametrar som är särskilt relevanta för att 
identifiera sådana leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses bli fast 
förankrade. Kommissionen bör kunna fatta 
ett beslut genom att dra ofördelaktiga 
slutsatser av tillgängliga uppgifter, om 
tjänsteleverantören avsevärt hindrar 
utredningen genom att inte följa de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
vidtagit.

samband med det kan faktorer beaktas som 
är specifika för de berörda leverantörerna 
av centrala plattformstjänster, såsom 
extrema stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom tjänsternas 
mångsidiga karaktär, inlåsningseffekter, 
brist på multihoming eller vertikal 
integration. Kommissionen bör beakta hur 
dessa faktorer påverkar 
företagsanvändare, särskilt små och 
medelstora företag, andra slutanvändare 
och konsumenter. Dessutom kan ett 
mycket högt börsvärde, en mycket hög 
andel eget kapital i förhållande till vinsten 
eller en mycket hög omsättning som härrör 
från slutanvändarna av en enda central 
plattformstjänst tyda på att jämvikten på 
marknaden tippar över eller på en 
möjlighet för sådana leverantörer att 
utnyttja sin ställning. Tillsammans med 
börsvärdet är hög tillväxttakt, eller 
avtagande tillväxttakt i kombination med 
lönsamhetstillväxt, exempel på dynamiska 
parametrar som är särskilt relevanta för att 
identifiera sådana leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses bli fast 
förankrade. Kommissionen bör kunna fatta 
ett beslut genom att dra ofördelaktiga 
slutsatser av tillgängliga uppgifter, om 
tjänsteleverantören avsevärt hindrar 
utredningen genom att inte följa de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
vidtagit.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid. Samma särskilda egenskaper 

26. En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid, till exempel för att en 
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hos de centrala plattformstjänsterna gör 
dem benägna att tippa över: när en 
tjänsteleverantör har fått en viss fördel 
jämfört med konkurrenterna eller de 
potentiella utmanarna i fråga om 
skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, 
och läget kan utvecklas till dess att den 
sannolikt kommer att bli varaktig och fast 
förankrad inom en nära framtid. Företagen 
kan försöka få marknaden att tippa över 
och bli grindvakter genom att använda 
vissa av de orättvisa villkor och otillbörliga 
metoder som regleras i denna förordning. I 
en sådan situation förefaller det lämpligt att 
ingripa innan marknaden har tippat över 
oåterkalleligen.

planerad koncentration anmälts till 
kommissionen och kommissionen bedömt 
hur den påverkar öppenheten på digitala 
marknader. Samma särskilda egenskaper 
hos de centrala plattformstjänsterna gör 
dem benägna att tippa över: när en 
tjänsteleverantör har fått en viss fördel 
jämfört med konkurrenterna eller de 
potentiella utmanarna i fråga om 
skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, 
och läget kan utvecklas till dess att den 
sannolikt kommer att bli varaktig och fast 
förankrad inom en nära framtid. Företagen 
kan försöka få marknaden att tippa över 
och bli grindvakter genom att använda 
vissa av de orättvisa villkor och otillbörliga 
metoder som regleras i denna förordning. I 
en sådan situation förefaller det lämpligt att 
ingripa innan marknaden har tippat över 
oåterkalleligen.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. Den mycket snabbt föränderliga 
och komplexa tekniska karaktären hos 
centrala plattformstjänster kräver en 
regelbunden översyn av statusen för 
grindvakter, även sådana som förutses ha 
en varaktig och fast förankrad position i sin 
verksamhet inom en nära framtid. För att 
ge alla marknadsaktörer, inklusive 
grindvakterna, den säkerhet som krävs när 
det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, 
är det nödvändigt med en tidsfrist för 
sådana regelbundna översyner. Det är 
också viktigt att göra sådana översyner 
regelbundet och minst vartannat år.

30. Den mycket snabbt föränderliga 
och komplexa tekniska karaktären hos 
centrala plattformstjänster kräver en 
regelbunden översyn, i form av en 
offentlig och transparent 
marknadsundersökning, av statusen för 
grindvakter, även sådana som förutses ha 
en varaktig och fast förankrad position i sin 
verksamhet inom en nära framtid. För att 
ge alla marknadsaktörer, inklusive 
grindvakterna, den säkerhet som krävs när 
det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, 
är det nödvändigt med en tidsfrist för 
sådana regelbundna översyner. Det är 
också viktigt att göra sådana översyner 
regelbundet och minst vartannat år.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen om 
alla planerade och avslutade förvärv av 
andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn. 
Den informationen bör inte bara ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten inom den 
digitala sektorn och kan därför vara en 
användbar faktor att beakta i samband med 
de marknadsundersökningar som föreskrivs 
i denna förordning.

31. För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen 
och behöriga nationella myndigheter om 
alla planerade och avslutade 
koncentrationer i den mening som avses i 
artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004 
eller avtal eller serier av avtal som har en 
väsentligen liknande effekt. Den 
informationen, särskilt när den handlar 
om förvärv av framväxande konkurrenter, 
bör inte bara ligga till underlag för det 
ovannämnda översynsförfarandet när det 
gäller enskilda grindvakters status, utan 
kommer också att vara avgörande för att 
övervaka bredare trender rörande 
öppenheten inom den digitala sektorn och 
kan därför vara en användbar faktor att 
beakta i samband med de 
marknadsundersökningar som föreskrivs i 
denna förordning.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 

32. För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
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som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, i den mån 
metoden motsvarar den typ av metoder 
som omfattas av en av skyldigheterna i 
denna förordning.

som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, även när 
metoden berör produktutformningen eller 
ger en partisk bild av vilka val 
slutanvändarna gjort, eller på annat sätt 
undergräver eller inskränker 
användarnas handlingsfrihet, 
beslutsfattande eller valfrihet via 
strukturen, funktionen eller driftsättet för 
ett användargränssnitt eller en del av 
detta, i den mån metoden motsvarar den 
typ av metoder som omfattas av någon av 
skyldigheterna i denna förordning.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är begränsade till vad 
som är nödvändigt och motiverat för att 
komma till rätta med grindvakternas 
orättvisa metoder och för att säkerställa 
öppenheten hos centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakter. Därför 
bör skyldigheterna motsvara de metoder 
som anses orättvisa, vilket kan 
åstadkommas genom att ta hänsyn till den 
digitala sektorns särdrag, och där 
erfarenheterna, till exempel från 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, 
visar att de har en särskilt negativ direkt 

33. De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är begränsade till vad 
som är nödvändigt och motiverat för att 
komma till rätta med grindvakternas 
orättvisa metoder och för att säkerställa 
öppenheten hos centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakter. Därför 
bör skyldigheterna motsvara de metoder 
som anses orättvisa, vilket kan 
åstadkommas genom att ta hänsyn till den 
digitala sektorns särdrag, och där 
erfarenheterna, till exempel från 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, 
visar att de har en särskilt negativ direkt 
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inverkan på företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom är det 
nödvändigt att möjliggöra en dialog om 
regleringsfrågor med grindvakter för att 
skräddarsy de skyldigheter som sannolikt 
kommer att kräva särskilda 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
deras effektivitet och proportionalitet. 
Skyldigheterna bör endast uppdateras om 
det upptäcks nya metoder, där man efter en 
grundlig undersökning av deras art och 
inverkan fastställer att de är orättvisa eller 
begränsar öppenheten på samma sätt som 
de otillbörliga metoder som fastställs i 
denna förordning, samtidigt som de undgår 
att omfattas av den befintliga 
uppsättningen skyldigheter.

inverkan på företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom är det 
nödvändigt att möjliggöra en dialog om 
regleringsfrågor med grindvakter för att 
skräddarsy de skyldigheter som sannolikt 
kommer att kräva särskilda 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
deras effektivitet och proportionalitet. 
Skyldigheterna bör endast uppdateras om 
det upptäcks nya metoder, där man efter en 
grundlig undersökning av deras art och 
inverkan fastställer att de är orättvisa eller 
begränsar öppenheten på samma sätt som 
de otillbörliga metoder som fastställs i 
denna förordning, samtidigt som de undgår 
att omfattas av den befintliga 
uppsättningen skyldigheter. För att 
uppdateringsprocessen ska bli effektivare 
bör kommissionen även anlita den 
rapporteringsmekanism som 
konkurrenter, företagsanvändare, 
slutanvändare och medlemsstater 
använder för att underrätta 
kommissionen om att sådana metoder 
upptäckts.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

35. De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är nödvändiga för att ta 
itu med identifierade problem rörande den 
offentliga politiken, eftersom det inte finns 
några alternativa och mindre restriktiva 
åtgärder som i praktiken skulle leda till 
samma resultat, med beaktande av behovet 
av att skydda den allmänna ordningen, 
skydda privatlivet och bekämpa bedrägliga 
och vilseledande affärsmetoder.

35. De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är nödvändiga för att ta 
itu med identifierade problem rörande den 
offentliga politiken, eftersom det inte finns 
några alternativa och mindre restriktiva 
åtgärder som i praktiken skulle leda till 
samma resultat, med beaktande av behovet 
av att skydda den allmänna ordningen, 
skydda privatlivet och bekämpa bedrägliga 
och vilseledande eller manipulativa 
affärsmetoder.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat alternativ. Den här 
möjligheten bör omfatta alla möjliga källor 
till personuppgifter, inbegripet 
grindvakternas egna tjänster samt 
webbplatser som tillhör tredje part, och bör 
presenteras proaktivt för slutanvändaren 
på ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt.

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. Individuellt 
samtycke, uttryckt i enlighet med den 
allmänna dataskyddsförordningen, 
behövs alltid för att kombinera 
personuppgifter mellan olika tjänster. För 
att säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat alternativ. Den här 
möjligheten bör omfatta alla möjliga källor 
till personuppgifter, inbegripet 
grindvakternas egna tjänster samt 
webbplatser som tillhör tredje part. När 
grindvakten begär samtycke bör den 
proaktivt presentera en användarvänlig 
lösning för slutanvändarna, så att de kan 
ge, ändra eller återkalla sitt samtycke på 
ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt. 
Samtycket bör ges på ett tydligt, 
informerat och specifikt sätt av 
slutanvändaren, som bör få veta att 
samtyckesvägran kan leda till att 
erbjudandet blir mindre individanpassat. 
Grindvakten bör säkerställa att den 
centrala plattformstjänstens kvalitet och 
funktioner förblir oförändrade.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 37
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster. Sådana begränsningar 
har en betydande avskräckande effekt på 
grindvakternas företagsanvändare när det 
gäller att använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 
mellanhandskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras valmöjlighet 
när det gäller att differentiera de 
kommersiella villkoren, inklusive pris. En 
sådan begränsning bör gälla alla åtgärder 
med motsvarande verkan, till exempel 
höjda provisionsavgifter eller borttagande 
av företagsanvändares erbjudanden.

37. Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller via direkta 
affärskanaler. Sådana begränsningar har 
en betydande avskräckande effekt på 
grindvakternas företagsanvändare när det 
gäller att använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster eller direkta 
distributionskanaler, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 
mellanhandskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster eller 
andra direkta distributionskanaler och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras valmöjlighet 
när det gäller att differentiera de 
kommersiella villkoren, inklusive pris. En 
sådan begränsning bör gälla alla åtgärder 
med motsvarande verkan, till exempel 
höjda provisionsavgifter, borttagande av 
företagsanvändares erbjudanden eller att 
företagsanvändare rangordnas lägre.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. För att förhindra att 
företagsanvändarnas beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 

38. För att förhindra att 
företagsanvändarnas beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
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ytterligare stärks bör de ha frihet att främja 
och välja den distributionskanal som de 
anser är lämpligast för att interagera med 
de slutanvändare som de redan har 
förvärvat genom centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakten. Omvänt 
bör slutanvändarna också ha frihet att välja 
erbjudanden från sådana företagsanvändare 
och att ingå avtal med dem antingen genom 
grindvakternas centrala plattformstjänster, i 
förekommande fall, eller genom en direkt 
distributionskanal eller en annan indirekt 
distributionskanal som används av 
företagsanvändarna. Detta bör gälla 
främjande av erbjudanden och ingående av 
avtal mellan företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom bör 
slutanvändarnas möjligheter att fritt 
förvärva innehåll, abonnemang, funktioner 
eller andra föremål utanför grindvaktens 
centrala plattformstjänster inte undergrävas 
eller begränsas. Framför allt bör man 
undvika att grindvakterna begränsar 
slutanvändarnas tillgång till och 
användning av sådana tjänster via en 
programvaruapplikation som används i 
deras centrala plattformstjänst. Exempelvis 
bör abonnenter på onlineinnehåll som 
köpts utanför en nedladdningstjänst eller 
från en programvarubutik inte hindras från 
att få tillgång till sådant innehåll på en 
programvaruapplikation på grindvakternas 
centrala plattformstjänst enbart på grund av 
att det köptes utanför 
programvaruapplikationen eller 
programvarubutiken.

ytterligare stärks bör de ha frihet att främja 
och välja den distributionskanal som de 
anser är lämpligast för att interagera med 
de slutanvändare som de redan har 
förvärvat genom centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakten. Omvänt 
bör slutanvändarna också ha frihet att välja 
erbjudanden från sådana företagsanvändare 
och att ingå avtal med dem antingen genom 
grindvakternas centrala plattformstjänster, i 
förekommande fall, eller genom en direkt 
distributionskanal eller en annan indirekt 
distributionskanal som används av 
företagsanvändarna. Detta bör gälla 
främjande av erbjudanden, all 
kommunikation och ingående av avtal 
mellan företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom bör 
slutanvändarnas möjligheter att fritt 
förvärva innehåll, abonnemang, funktioner 
eller andra föremål utanför grindvaktens 
centrala plattformstjänster inte undergrävas 
eller begränsas. Framför allt bör man 
undvika att grindvakterna begränsar 
slutanvändarnas tillgång till och 
användning av sådana tjänster via en 
programvaruapplikation som används i 
deras centrala plattformstjänst. Exempelvis 
bör abonnenter på onlineinnehåll som 
köpts utanför en nedladdningstjänst eller 
från en programvarubutik inte hindras från 
att få tillgång till sådant innehåll på en 
programvaruapplikation på grindvakternas 
centrala plattformstjänst enbart på grund av 
att det köptes utanför 
programvaruapplikationen eller 
programvarubutiken.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

39. För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 

39. För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
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företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter. Till exempel 
kan företagsanvändarna vilja framföra 
klagomål om olika typer av otillbörliga 
metoder, såsom diskriminerande villkor för 
åtkomst, omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

företagsanvändarnas, slutanvändarnas och 
civila organisationers rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa, 
rättsliga eller andra offentliga myndigheter. 
Till exempel kan företagsanvändarna, 
slutanvändarna och de civila 
organisationerna vilja framföra klagomål 
om olika typer av otillbörliga metoder, 
såsom diskriminerande villkor för åtkomst, 
omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer, och 
därvid ge tydlig information om vilken 
behörighet olika domstolar har i enlighet 
med respektive unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning. Detta bör därför inte 
heller påverka den roll som grindvakter 
spelar i kampen mot olagligt innehåll 
online.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

39a. Nationella behöriga myndigheter 
och relevanta konkurrensmyndigheter bör 
samla in klagomål från tredje parter om 
orättvist beteende från grindvakter som 
omfattas av denna förordning och 
rapportera relevanta fall till 
kommissionen. Kommissionen bör då, 
utgående från tydligt fastställda villkor 
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och utredningsprioriteringar, pröva 
klagomålen och vidta åtgärder i enlighet 
därmed, till exempel genom att inleda en 
formell marknadsundersökning.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

41. Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

41. Grindvakterna bör inte begränsa 
eller hindra slutanvändarnas fria val 
genom att tekniskt förhindra byte mellan 
eller abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Detta skulle göra det 
möjligt för fler leverantörer att erbjuda 
sina tjänster, vilket i slutändan skulle ge 
slutanvändaren ökat urval. Grindvakterna 
bör därför säkerställa valfrihet, oavsett om 
de är tillverkaren av en hårdvara som 
används för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

42. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 

42. Reklamintäkterna för många 
webbannonseringstjänster, såsom 
traditionella utgivare, har minskat 
avsevärt, medan reklamintäkterna för 
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utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till information som gör det möjligt för 
båda parter att förstå vilket pris som betalas 
för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

grindvakter stadigt har ökat. Villkoren för 
de webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn för 
webbannonsering anses ha blivit mindre 
transparent efter införandet av ny 
lagstiftning om integritetsskydd, och 
insynen förväntas minska ytterligare i och 
med det aviserade avskaffandet av 
tredjepartskakor. Detta leder ofta till att 
annonsörerna och utgivarna får bristande 
information och kunskap om villkoren för 
de annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att, på 
begäran och i den mån det är möjligt, ge de 
annonsörer och utgivare till vilka de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
fortlöpande och kostnadsfri tillgång i 
realtid till grindvakternas 
resultatmätningsverktyg och ordna med 
fullständig information om och öppenhet 
kring vilka parametrar och data de 
använder, genom information som gör det 
möjligt för båda parter att förstå vilket pris 
som betalas för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan. En grindvakt 
bör vidare kostnadsfritt tillhandahålla 
tillförlitliga, icke-aggregerade, detaljerade 
och fullständiga uppgifter som krävs för 
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att annonsörer och utgivare ska kunna 
göra en egen, oberoende högkvalitativ 
utvärdering i realtid av 
förmedlingstjänster, inbegripet kontroll av 
annonsdatabasen. Dessutom bör ett 
förbud mot samkörning av datamängder 
förhindra spårning av slutanvändare och 
därmed skapa lika villkor för leverantörer 
av webbannonseringstjänster, stärka 
finansieringen av offentliga medier och 
återupprätta slutanvändarnas personliga 
integritet.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

43. En grindvakt kan under vissa 
omständigheter ha en dubbel roll som 
leverantör av centrala plattformstjänster, 
varigenom den tillhandahåller en central 
plattformstjänst till en företagsanvändare, 
samtidigt som den konkurrerar med samma 
företagsanvändare om tillhandahållandet av 
samma eller en liknande tjänst eller 
produkt till samma slutanvändare. Under 
dessa förhållanden kan en grindvakt 
utnyttja sin dubbla roll och använda data 
som genererats av företagsanvändarens 
transaktioner på den centrala plattformen 
för de tjänster som de själva erbjuder som 
liknar företagsanvändarnas. Detta kan till 
exempel vara fallet när en grindvakt 
tillhandahåller företagsanvändarna en e-
marknadsplats eller appbutik och samtidigt 
erbjuder dem tjänster som 
onlineåterförsäljare eller leverantör av 
tillämpningsprogramvara. För att förhindra 
att grindvakter otillbörligt drar nytta av sin 
dubbla roll bör det säkerställas att de avstår 
från att använda aggregerade eller icke-
aggregerade data, som kan inbegripa 
anonymiserade uppgifter och 
personuppgifter som inte är allmänt 
tillgängliga, för att erbjuda tjänster som 

43. En grindvakt kan under vissa 
omständigheter ha en dubbel roll som 
leverantör av centrala plattformstjänster, 
varigenom den tillhandahåller en central 
plattformstjänst till en företagsanvändare, 
samtidigt som den konkurrerar med samma 
företagsanvändare om tillhandahållandet av 
samma eller en liknande tjänst eller 
produkt till samma slutanvändare, även 
som en del av en kompletterande tjänst. 
Under dessa förhållanden bör en grindvakt 
inte utnyttja sin dubbla roll och använda 
data som genererats av 
företagsanvändarens transaktioner på den 
centrala plattformen, inte heller av 
transaktioner på dess kompletterande 
tjänst, för de tjänster eller varor som de 
själva erbjuder som liknar 
företagsanvändarnas eller deras 
leverantörers. Detta kan till exempel vara 
fallet när en grindvakt tillhandahåller 
företagsanvändarna en e-marknadsplats 
eller appbutik och samtidigt erbjuder dessa 
företagsanvändare eller grindvaktens 
leverantörer tjänster som 
onlineåterförsäljare eller leverantör av 
tillämpningsprogramvara. För att förhindra 
att grindvakter otillbörligt drar nytta av sin 
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liknar företagsanvändarnas. Denna 
skyldighet bör gälla för varje grindvakt 
som helhet, inbegripet men inte begränsat 
till dess affärsenhet som konkurrerar med 
en central plattformstjänsts 
företagsanvändare.

dubbla roll bör det säkerställas att de avstår 
från att använda aggregerade eller icke-
aggregerade data, som kan inbegripa 
anonymiserade uppgifter och 
personuppgifter som inte är allmänt 
tillgängliga, för att erbjuda tjänster som 
liknar företagsanvändarnas. Denna 
skyldighet bör gälla för varje grindvakt 
som helhet, inbegripet men inte begränsat 
till dess affärsenhet som konkurrerar med 
en central plattformstjänsts 
företagsanvändare eller med leverantören 
av en kompletterande tjänst.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

46. En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster förinstalleras av en 
grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna 
valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra 
slutanvändarna från att avinstallera 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst och därigenom 
gynna deras egna 
programvaruapplikationer.

46. En grindvakt kan använda olika 
medel för att gynna sina egna eller tredje 
parts tjänster eller produkter på ett 
operativsystem som den tillhandahåller 
eller i praktiken kontrollerar, till nackdel 
för samma eller liknande tjänster som 
slutanvändarna skulle kunna erhålla genom 
tredje part. Detta kan till exempel vara 
fallet när vissa programvaruapplikationer 
eller programvarutjänster förinstalleras av 
en grindvakt. För att erbjuda 
slutanvändarna valmöjlighet bör 
grindvakterna inte hindra slutanvändarna 
från att avinstallera förinstallerade 
programvaruapplikationer på ett 
operativsystem som grindvakterna 
tillhandahåller eller i praktiken 
kontrollerar i sin centrala plattformstjänst 
och därigenom gynna sina egna eller tredje 
parts programvaruapplikationer. 
Grindvakten får begränsa denna 
avinstallation när sådana applikationer är 
nödvändiga för operativsystemets eller 
enhetens funktion.



PE692.792v02-00 276/644 RR\1244436SV.docx

SV

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

46a. Ett säkrande av standardpositioner 
i de huvudsakliga åtkomstpunkterna för 
sökning i ett operativsystem, till exempel 
den förinstallerade webbläsaren, sökfältet 
på startskärmen eller röstassistenten, kan 
befästa den dominerande positionen för 
en etablerad central plattformstjänst och 
förhindra öppenhet på de digitala 
marknaderna. Även om användarna kan 
ändra standardinställningen manuellt gör 
de sällan det, på grund av 
beteendemässiga fördomar. För att 
säkerställa marknadernas öppenhet bör 
slutanvändarna kunna välja vilken 
central plattformstjänst de vill ha som 
standard via en inställningsmeny när de 
konfigurerar sin enhet. Slutanvändarna 
bör kunna komma åt denna 
inställningsmeny efter att enheten har 
konfigurerats. En grindvakt bör inte 
kunna erbjuda ersättning eller förmåner 
till hårdvarutillverkare eller 
nätoperatörer, eller på annat sätt kräva att 
de erbjuder grindvaktens centrala 
plattformstjänst såsom förinstallerad eller 
standardinställd, eftersom 
tredjepartsföretagsanvändare i så fall inte 
kommer åt att lägga bud på förinstallation 
eller en standardposition.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47. De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 

47. De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa 
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möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet. För att 
säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda grindvakten 
genomföra proportionella tekniska eller 
avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta 
mål, om grindvakten kan visa att sådana 
åtgärder är nödvändiga och motiverade och 
att det inte finns några mindre restriktiva 
åtgärder för att skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet.

företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
möjligheter att installera, standardinställa 
och effektivt använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet. För att 
säkerställa öppenhet bör grindvakten 
tillåta alla nedladdade applikationer eller 
applikationsbutiker att ge slutanvändaren 
ett meddelande med en uppmaning om att 
ställa in dem som standard. För att 
säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller och inte hotar dataskyddet, 
användarens personliga integritet, 
säkerhet eller valfrihet, får den berörda 
grindvakten genomföra proportionella 
tekniska eller avtalsmässiga åtgärder för att 
uppnå detta mål, om grindvakten kan visa 
att sådana åtgärder är nödvändiga och 
motiverade och att det inte finns några 
mindre restriktiva åtgärder för att skydda 
maskinvarans eller operativsystemets 
integritet.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 48
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

48. Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen för sina 
egna erbjudanden, i motsats till produkter 
från tredje parter som också bedriver 
verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten eller visas på en e-
marknadsplats. Under dessa 
omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 

48. Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position eller differentierad 
behandling i rangordningen för sina egna 
erbjudanden, i motsats till produkter från 
tredje parter som också bedriver 
verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. En sådan 
förmånlig eller inbäddad visning av en 
separat onlinebaserad förmedlingstjänst 
bör betraktas som gynnande, oavsett om 
informationen eller resultaten inom de 
gynnade grupperna av specialiserade 
resultat också kan tillhandahållas av 
konkurrerande tjänster och som sådana 
rangordnas på ett icke-diskriminerande 
sätt. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten eller visas på en e-
marknadsplats, eller produkter eller 
tjänster till vilka användarna dirigeras 
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företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

efter att en slutanvändare riktat en 
röstbegäran till en digital röstassistent. 
Under dessa omständigheter har 
grindvakten en dubbel roll som mellanhand 
för tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster, vilket kan leda till en 
intressekonflikt. Följaktligen har dessa 
grindvakter möjlighet att direkt undergräva 
de här produkternas eller tjänsternas 
möjlighet att konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

48a. Grindvakter kan erbjuda 
programvaruapplikationer eller tjänster 
som skulle kunna användas i eller 
tillsammans med en central 
plattformstjänst, till exempel 
operativsystem eller molnbaserade 
datortjänster, som erbjuds av samma 
grindvakt. Om en grindvakt därvid 
hindrar slutanvändare att kunna använda 
programvaruapplikationerna eller 
tjänsterna på, eller i kombination med, 
produkter eller tjänster från andra 
leverantörer på lika villkor som 
grindvaktens produkter eller tjänster, 
skulle detta kunna bli till stort förfång för 
slutanvändarnas valfrihet och andra 
leverantörers innovation. Det bör därför 
säkerställas att grindvakterna inte till sin 
egen fördel och på bekostnad av andra 
leverantörer begränsar slutanvändarnas 
och företagsanvändarnas möjligheter att 
välja produkter eller tjänster från andra 
leverantörer och använda dem i 
kombination med den centrala 
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plattformstjänst som grindvakten 
erbjuder.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

50. Grindvakterna bör inte begränsa 
eller hindra slutanvändarnas fria val genom 
att tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Detta skulle göra det 
möjligt för fler leverantörer att erbjuda sina 
tjänster, vilket i slutändan skulle ge 
slutanvändaren ökat urval. Grindvakterna 
bör säkerställa det fria valet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och får inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda konsumenterna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom lägre priser eller 
högre kvalitet, bör inte tolkas som ett 
förbjudet hinder för byte.

50. Grindvakterna bör inte begränsa 
eller hindra slutanvändarnas fria val genom 
att tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Detta skulle göra det 
möjligt för fler leverantörer att erbjuda sina 
tjänster, vilket i slutändan skulle ge 
slutanvändaren ökat urval. Grindvakterna 
bör säkerställa det fria valet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och får inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att 
erbjuda konsumenterna en viss produkt 
eller tjänst eller att förbättra erbjudandet 
till slutanvändarna, såsom med hjälp av 
lägre priser eller högre kvalitet, utgör ett 
hinder för byte och måste beaktas i 
processen för tillämpning av rättsmedel.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

51. Grindvakterna kan göra det svårare 
för slutanvändarna att få tillgång till 
onlineinnehåll och onlinetjänster, inklusive 
programvaruapplikationer. Därför bör det 
fastställas regler för att säkerställa att 
slutanvändarnas rätt att få tillgång till ett 
öppet internet inte äventyras av 

51. Grindvakterna kan göra det svårare 
för slutanvändarna att få tillgång till 
elektroniska kommunikationstjänster 
inbegripet internetanslutningstjänster, 
onlineinnehåll och onlinetjänster, inklusive 
programvaruapplikationer. Därför bör det 
fastställas regler för att säkerställa att 



RR\1244436SV.docx 281/644 PE692.792v02-00

SV

grindvakternas agerande. Grindvakterna 
kan också tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjligheter att effektivt 
byta mellan olika internetleverantörer, 
särskilt genom att ha kontrollen över 
operativsystemen eller hårdvaran. Detta 
snedvrider villkoren för 
internetanslutningstjänster och är i 
slutändan till nackdel för slutanvändarna. 
Det bör därför säkerställas att 
grindvakterna inte på ett otillbörligt sätt 
begränsar slutanvändarnas valmöjligheter 
vid valet av internetleverantör.

slutanvändarnas rätt att få tillgång till ett 
öppet internet inte äventyras av 
grindvakternas agerande. Grindvakterna 
kan också tekniskt och kommersiellt 
begränsa slutanvändarnas möjligheter att 
effektivt byta mellan olika 
internetleverantörer, särskilt genom att ha 
kontrollen över operativsystemen eller 
hårdvaran. Detta snedvrider villkoren för 
elektroniska kommunikationer (inbegripet 
internetanslutningstjänster) och är i 
slutändan till nackdel för slutanvändarna. 
Det bör därför säkerställas att 
grindvakterna inte på ett otillbörligt sätt 
begränsar slutanvändarnas valmöjligheter 
vid valet av elektroniskt 
kommunikationsnät eller 
internetleverantör.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

52a. Nätverkseffekter, som är särskilt 
starka hos de centrala 
plattformstjänsterna för 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster och 
onlinebaserade sociala nätverkstjänster, 
har stor negativ effekt på öppenheten och 
rättvisan på den inre marknaden i hela 
unionen, undergräver innovation, 
kostnads- och kvalitetskonkurrens och 
begränsar företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas valfrihet. För att 
förhindra detta bör grindvakterna åläggas 
att tillhandahålla driftskompatibilitet 
genom att använda globalt erkända 
branschstandarder för egenskaperna hos 
onlinebaserade sociala nätverkstjänster 
eller nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster avsedda för 
slutanvändare, företagsanvändare och 
leverantörer eller potentiella leverantörer 
av nummeroberoende interpersonella 



PE692.792v02-00 282/644 RR\1244436SV.docx

SV

kommunikationstjänster och 
onlinebaserade sociala nätverkstjänster 
på begäran av dessa leverantörer.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 
kostnadsfri tillgång till grindvakternas 
resultatmätningsverktyg och den 
information som krävs för att 
annonsörerna, de reklambyråer som agerar 
för ett företags räkning och förläggarna ska 
kunna utföra sina egna oberoende 
kontroller av tillhandahållandet av de 
relevanta webbannonseringstjänsterna.

53. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 
kostnadsfri tillgång till grindvakternas 
resultatmätningsverktyg och den 
information som krävs, inklusive icke-
aggregerade data, för att annonsörerna, de 
reklambyråer som agerar för ett företags 
räkning och förläggarna, eller tredje parter 
som därtill bemyndigats av förläggarna 
och annonsörerna, ska kunna utföra sina 
egna oberoende kontroller av 
tillhandahållandet av de relevanta 
webbannonseringstjänsterna.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 54
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

54. Grindvakterna har tillgång till stora 
mängder data som de samlar in när de 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänsterna och andra digitala 
tjänster. För att säkerställa att 
grindvakterna inte undergräver de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet och 
innovationspotentialen inom den 
dynamiska digitala sektorn genom att 
begränsa företagsanvändarnas möjligheter 
att på ett effektivt sätt portera sina data, bör 
företagsanvändarna och slutanvändarna ges 
effektiv och omedelbar tillgång till de data 
som grindvakterna tillhandahöll eller 
genererade i samband med användningen 
av sina relevanta centrala 
plattformstjänster, i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format. Detta bör 
även gälla alla andra data på olika 
aggregeringsnivåer som kan vara 
nödvändiga för att möjliggöra en sådan 
portabilitet på ett effektivt sätt. Det bör 
också säkerställas att företagsanvändarna 
och slutanvändarna kan portera data i 
realtid på ett effektivt sätt, till exempel 
genom programmeringsgränssnitt av hög 
kvalitet. Ett underlättande av byte eller 
multihoming bör i sin tur leda till ökat 
urval för företagsanvändarna och 
slutanvändarna och ett incitament för 
grindvakterna och företagsanvändarna att 
innovera.

54. Grindvakterna har tillgång till stora 
mängder data som de samlar in när de 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänsterna och andra digitala 
tjänster. För att säkerställa att 
grindvakterna inte undergräver de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet och 
innovationspotentialen inom den 
dynamiska digitala sektorn genom att 
begränsa företagsanvändarnas möjligheter 
att på ett effektivt sätt portera sina data, bör 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
kostnadsfritt ges effektiv och omedelbar 
tillgång till de data som grindvakterna 
tillhandahöll eller genererade i samband 
med användningen av sina relevanta 
centrala plattformstjänster, i ett 
strukturerat, allmänt använt och 
maskinläsbart format, som en del av ett 
europeiskt system för betrodd datadelning. 
Det bör också säkerställas att 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
kan portera data i realtid på ett effektivt 
sätt, till exempel genom 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet. 
Ett underlättande av byte eller multihoming 
bör i sin tur leda till ökat urval för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
och ett incitament för grindvakterna och 
företagsanvändarna att innovera.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

55. Företagsanvändarna av de stora 
kärnplattformstjänster som tillhandahålls 
av grindvakterna och dessa 
företagsanvändares slutanvändare 
tillhandahåller och genererar en stor mängd 

55. Företagsanvändarna av de stora 
kärnplattformstjänster som tillhandahålls 
av grindvakterna och dessa 
företagsanvändares slutanvändare 
tillhandahåller och genererar en stor mängd 
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data, inklusive data som härleds från sådan 
användning. För att säkerställa att 
företagsanvändarna har tillgång till de 
relevanta data som genereras på detta sätt 
bör grindvakterna på deras begäran ge 
obehindrad tillgång till sådana data. Sådan 
tillgång bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av företagsanvändaren, som 
fungerar som personuppgiftsbiträden för 
dessa data åt företagsanvändaren. Data som 
tillhandahålls eller genereras av samma 
företagsanvändare och samma 
slutanvändare av dessa företagsanvändare 
inom ramen för andra tjänster som 
tillhandahålls av samma grindvakt kan 
beröras, om det är oupplösligt förbundet 
med begäran i fråga. Därför bör en 
grindvakt inte använda några avtalsmässiga 
eller andra begränsningar för att hindra 
företagsanvändarna från att få tillgång till 
relevanta data och bör göra det möjligt för 
företagsanvändarna att få samtycke av sina 
slutanvändare till sådan åtkomst och 
sökning av data, om sådant samtycke krävs 
enligt förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG. Grindvakterna bör 
också underlätta tillgången till dessa data i 
realtid genom lämpliga tekniska åtgärder, 
till exempel genom att inrätta 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet.

data, inklusive data som härleds från sådan 
användning. För att säkerställa att 
företagsanvändarna har tillgång till de 
relevanta data som genereras på detta sätt 
bör grindvakterna på deras begäran ge 
obehindrad tillgång till sådana 
aggregerade och icke-aggregerade icke-
personuppgifter. Sådan tillgång bör också 
ges till tredje parter som kontrakterats av 
företagsanvändaren, som fungerar som 
personuppgiftsbiträden för dessa data åt 
företagsanvändaren. Sådana parter kan 
exempelvis vara leverantörer av 
publikmätningsmått som ger marknaden 
opartiska riktmärken för användningen 
av, effektiviteten hos och räckvidden av 
det innehåll som visas på grindvakters 
plattformar. Data som tillhandahålls eller 
genereras av samma företagsanvändare och 
samma slutanvändare av dessa 
företagsanvändare inom ramen för andra 
tjänster som tillhandahålls av samma 
grindvakt kan beröras, om det är 
oupplösligt förbundet med begäran i fråga. 
Därför bör en grindvakt inte använda några 
avtalsmässiga eller andra begränsningar för 
att hindra företagsanvändarna från att få 
tillgång till relevanta data och bör göra det 
möjligt för företagsanvändarna att få 
samtycke av sina slutanvändare till sådan 
åtkomst och sökning av data, om sådant 
samtycke krävs enligt förordning (EU) 
2016/679 och direktiv 2002/58/EG. 
Utverkandet av detta samtycke bör vara så 
användarvänligt som möjligt och förenat 
med samma villkor. Grindvakterna bör 
också underlätta tillgången till dessa data i 
realtid genom lämpliga tekniska åtgärder, 
till exempel genom att inrätta 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Skäl 56
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

56. Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 
och lagrar aggregerade dataset som 
innehåller information om vad användarna 
sökte efter och hur de interagerade med de 
resultat som de fick. Leverantörerna av 
sökmotortjänster samlar in dessa data från 
sökningar som gjorts på deras egen 
sökmotortjänst och, i tillämpliga fall, 
sökningar som gjorts på plattformar 
tillhörande deras affärspartner nedströms. 
Grindvakternas tillgång till sådana data om 
rangordning, sökningar, klickningar och 
visningar utgör ett viktigt hinder för inträde 
och expansion, vilket undergräver 
möjligheten att konkurrera för de 
onlinebaserade sökmotortjänsterna. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor ge andra 
leverantörer av sådana tjänster tillgång till 
dessa data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar i samband med 
kostnadsfria och betalda sökningar som 
genereras av konsumenter på 
sökmotortjänster, så att dessa 
tredjepartsleverantörer kan optimera sina 
tjänster och konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna i fråga. Sådan tillgång 
bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av en sökmotorleverantör, 
som fungerar som personuppgiftsbiträde 
för dessa data åt sökmotorn. När en 
grindvakt ger åtkomst till sina sökdata bör 
den säkerställa att slutanvändarnas 
personuppgifter skyddas på lämpligt sätt, 
utan att avsevärt försämra datas kvalitet 
eller användbarhet.

56. Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 
och lagrar aggregerade dataset som 
innehåller information om vad användarna 
sökte efter och hur de interagerade med de 
resultat som de fick. Leverantörerna av 
sökmotortjänster samlar in dessa data från 
sökningar som gjorts på deras egen 
sökmotortjänst och, i tillämpliga fall, 
sökningar som gjorts på plattformar 
tillhörande deras affärspartner nedströms. 
Grindvakternas tillgång till sådana data om 
rangordning, sökningar, klickningar och 
visningar utgör ett viktigt hinder för inträde 
och expansion, vilket undergräver 
möjligheten att konkurrera för de 
onlinebaserade sökmotortjänsterna. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor ge andra 
leverantörer av sådana tjänster tillgång till 
dessa data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar i samband med 
kostnadsfria och betalda sökningar som 
genereras av konsumenter på 
sökmotortjänster, så att dessa 
tredjepartsleverantörer kan optimera sina 
tjänster och konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna i fråga. Grindvakterna 
bör kunna påvisa att anonymiserad 
sökning, klickning och visning av data 
har testats på lämpligt sätt mot eventuella 
risker för återidentifiering. Sådan tillgång 
bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av en sökmotorleverantör, 
som fungerar som personuppgiftsbiträde 
för dessa data åt sökmotorn. När en 
grindvakt ger åtkomst till sina sökdata bör 
den säkerställa att slutanvändarnas 
personuppgifter skyddas på lämpligt sätt.
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

57. I synnerhet fungerar de grindvakter 
som ger tillgång till programvarubutiker 
som en viktig nätport för de 
företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 
och företagsanvändarna av deras 
programvarulager bör de grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 

57. I synnerhet fungerar de grindvakter 
som ger tillgång till programvarubutiker, 
onlinebaserade sökmotorer och 
onlinebaserade sociala nätverkstjänster 
som en viktig nätport för de 
företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare, vilket kan bli till skada för 
slutanvändarnas rätt att ta emot och föra 
vidare information och idéer och i 
slutänden påverka även mediepluralism, 
åsiktsmångfald och konkurrens. Med 
tanke på obalansen i förhandlingsstyrka 
mellan grindvakterna och 
företagsanvändarna av deras 
programvarulager, särskilt de som är små 
och medelstora företag på en viss 
sektorsmarknad, som små 
tidningsutgivare, och särskilt när de får 
tillgång till onlinebaserade sökmotorer 
och onlinebaserade sociala nätverk, bör 
grindvakterna inte tillåtas att införa 
allmänna villkor, inbegripet prisvillkor, 
villkor för dataanvändning eller villkor 
för licensiering av rättigheter som 
företagsanvändaren innehar, som skulle 
vara orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
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med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster].

de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Genom fastställande av hur rättvisa de 
allmänna villkoren för tillträdet är bör 
man kunna öka insynen i intäktsflödena 
för leverantörer av digitalt innehåll, 
främst när det gäller intäkter från 
annonsering samt i fråga om 
distributionen av lämpliga andelar av 
intäkterna till upphovspersonerna för 
verk som införlivas i presspublikationer. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster].

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58. För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 

58. Denna förordning bör syfta till att 
säkerställa öppenhet och rättvisa i den 
digitala ekonomin för att främja 
innovation, högkvalitativa digitala 
produkter och tjänster, rättvisa och 
konkurrenskraftiga priser samt hög 
kvalitet och valmöjligheter för 
slutanvändarna i den digitala sektorn. För 
att säkerställa att de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning är effektiva 
och samtidigt begränsade till vad som är 
nödvändigt och proportionerligt för att 
säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
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De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Det kan dock i 
vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog med den berörda 
grindvakten, ytterligare specificerar vissa 
av de åtgärder som den berörda 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
fullgöra de skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare. Denna 
möjlighet till dialog kring regelverket bör 
göra det lättare för grindvakterna att följa 
förordningen och skyndsamt genomföra 
förordningen på korrekt sätt.

tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Det kan dock i 
vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog som förs med den berörda 
grindvakten och följer rättsligt bindande 
tidsfrister, och ett obligatoriskt samråd 
med berörda tredje parter, i ett beslut 
ytterligare specificerar vissa av de åtgärder 
som den berörda grindvakten bör vidta för 
att effektivt fullgöra de skyldigheter som 
kan komma att specificeras ytterligare. 
Denna möjlighet till dialog kring 
regelverket bör göra det lättare för 
grindvakterna att följa förordningen och 
skyndsamt genomföra förordningen på 
korrekt sätt.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

61. Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. En lämplig grad 
av transparens i de profileringsmetoder 
som grindvakterna använder gör det 
lättare att konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna genom att 
grindvakterna utsätts för yttre 
påtryckningar att förhindra att en 
djupgående konsumentprofilering görs till 
branschstandard, med tanke på att 

61. Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. För att 
säkerställa en lämplig grad av dataskydd 
och konsumentskydd bör grindvakterna 
utsättas för yttre påtryckningar för att 
förhindra att en djupgående 
konsumentprofilering görs till 
branschstandard, framför allt med tanke på 
att potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
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potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Ökad transparens bör göra 
det möjligt för andra leverantörer av 
centrala plattformstjänster att differentiera 
sig bättre genom att använda överlägsen 
utrustning som tryggar den personliga 
integriteten. För att säkerställa en 
miniminivå av effektivitet hos den här 
transparensskyldigheten bör grindvakterna 
åtminstone tillhandahålla en beskrivning av 
på vilken grund profileringen utförs, 
inbegripet om personuppgifter och data 
som härrör från användaraktiviteter 
används, vilken behandling som görs, för 
vilka ändamål profilen förbereds och 
slutligen används, hur profileringen 
påverkar grindvakternas tjänster, samt 
vilka åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för slutanvändarna att få kännedom 
om den relevanta användningen av sådan 
profilering, och för att begära deras 
samtycke.

samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Leverantörer av centrala 
plattformstjänster bör förbinda sig att 
använda överlägsen utrustning som tryggar 
den personliga integriteten. 
Standardinställningen bör vara att 
kommersiell spårning och profilering av 
konsumenter frånkopplats, så att 
slutanvändarna själva kan besluta sig för 
att uttryckligen samtycka till sådana 
tjänster. Grindvakterna får inte använda 
otillbörlig teknik som påtryckningsmedel 
för att få sina användare att välja sådana 
tjänster, till exempel i form av att 
försämra antingen den centrala 
plattformstjänst som tillhandahålls eller 
någon annan tjänst, utöver i den 
utsträckning som direkt följer av att 
användaren tackat nej till tjänster av det 
här slaget. Därför bör det också vara 
förbjudet att blanda data från olika 
tjänster. Grindvakterna bör tillhandahålla 
en beskrivning av på vilken grund 
profileringen utförs, inbegripet om 
personuppgifter och data som härrör från 
användaraktiviteter används, vilken 
behandling som görs, för vilka ändamål 
profilen förbereds och slutligen används, 
hur profileringen påverkar grindvakternas 
tjänster, samt vilka åtgärder som vidtagits 
för att göra det möjligt för slutanvändarna 
att få kännedom om den relevanta 
användningen av sådan profilering, och för 
att begära deras samtycke. Dessa 
upplysningar bör delas med andra av 
frågan berörda 
verkställighetsmyndigheter, framför allt 
dataskyddsmyndigheter. Kommissionen 
bör, i samråd med Europeiska 
datatillsynsmannen, Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, civilsamhället och 
experter, utveckla standarder och 
processer för granskningen. 
Kommissionen bör låta varje behörig 
tillsynsmyndighet som är företrädd i 
Europeiska dataskyddsstyrelsen få ta del, 
på egen begäran, av den granskade 
beskrivningen och allt relevant material 
som samlas in i samband med 
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övervakningen av grindvakternas 
behandling av personuppgifter och som 
hänför sig till denna behandling.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

62. För att säkerställa ett fullständigt 
och varaktigt uppnående av målen för 
denna förordning bör kommissionen kunna 
bedöma om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt utan att den uppnår de 
kvantitativa tröskelvärden som fastställs i 
denna förordning, om en grindvakts 
systematiskt bristande fullgörande 
motiverar att ytterligare korrigerande 
åtgärder vidtas, och om förteckningen över 
skyldigheter för att ta itu ,med orättvisa 
metoder av grindvakter bör ses över och 
ytterligare metoder som är lika orättvisa 
och begränsar de digitala marknadernas 
öppenhet bör identifieras. En sådan 
bedömning bör baseras på 
marknadsundersökningar som ska 
genomföras inom en lämplig tidsram, med 
hjälp av tydliga förfaranden och tidsfrister, 
för att stödja denna förordnings 
förhandseffekt på öppenheten och rättvisan 
inom den digitala sektorn, och för att ge 
den rättssäkerhet som krävs.

62. För att säkerställa ett fullständigt 
och varaktigt uppnående av målen för 
denna förordning bör kommissionen kunna 
bedöma om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt utan att den uppnår de 
kvantitativa tröskelvärden som fastställs i 
denna förordning, om en grindvakts 
systematiskt bristande fullgörande 
motiverar att ytterligare korrigerande 
åtgärder vidtas, om förteckningen över 
skyldigheter för att ta itu med orättvisa 
metoder av grindvakter bör ses över och 
ytterligare metoder som är lika orättvisa 
och begränsar de digitala marknadernas 
öppenhet bör identifieras samt om 
företagsanvändare, särskilt små och 
medelstora företag och slutanvändare, i 
hög grad påverkats av att grindvakter 
utsetts på förhand eller att det införts 
skyldigheter för dem. En sådan bedömning 
bör baseras på offentliga och transparenta 
marknadsundersökningar som ska 
genomföras med jämna mellanrum inom 
en lämplig tidsram, med hjälp av tydliga 
förfaranden och bindande tidsfrister, för att 
stödja denna förordnings förhandseffekt på 
öppenheten och rättvisan inom den digitala 
sektorn, och för att ge den rättssäkerhet 
som krävs.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Skäl 65
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

65. Tjänsterna och praxisen på de 
centrala plattformstjänsterna och de 
marknaderna där dessa ingriper kan 
förändras snabbt och i betydande 
utsträckning. För att säkerställa att denna 
förordning förblir aktuell och utgör ett 
effektivt och heltäckande svar på de 
problem som orsakas av grindvakterna är 
det viktigt att föreskriva en regelbunden 
översyn av förteckningarna över centrala 
plattformstjänster samt av de skyldigheter 
som föreskrivs i denna förordning. Detta är 
särskilt viktigt för att säkerställa att 
beteenden som kan begränsa de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet eller är 
orättvisa identifieras. Även om det är 
viktigt att regelbundet göra en översyn, 
med tanke på den digitala sektorns 
dynamiskt föränderliga karaktär, för att 
säkerställa rättssäkerheten när det gäller de 
rättsliga villkoren, bör eventuella översyner 
genomföras inom en rimlig och lämplig 
tidsram. Genom marknadsundersökningar 
bör det också säkerställas att 
kommissionen har en solid bevisgrund som 
gör det möjligt för den att bedöma 
huruvida den bör föreslå en ändring av 
denna förordning för att utöka, eller 
ytterligare specificera, förteckningarna 
över centrala plattformstjänster. De bör 
också säkerställa att kommissionen har en 
solid bevisgrund som gör det möjligt för 
den att bedöma huruvida den bör föreslå 
ändringar av de skyldigheter som fastställs 
i denna förordning eller om den bör anta en 
delegerad akt om uppdatering av sådana 
skyldigheter.

65. Tjänsterna och praxisen på de 
centrala plattformstjänsterna och de 
marknaderna där dessa ingriper kan 
förändras snabbt och i betydande 
utsträckning. För att säkerställa att denna 
förordning förblir aktuell och utgör ett 
effektivt och heltäckande svar på de 
problem som orsakas av grindvakterna är 
det viktigt att föreskriva en regelbunden 
och transparent översyn av 
förteckningarna över centrala 
plattformstjänster samt av de skyldigheter 
som föreskrivs i denna förordning, varvid 
översynen bör medge så mycket 
förutsägbarhet och rättslig säkerhet som 
möjligt. Detta är särskilt viktigt för att 
säkerställa att beteenden som kan begränsa 
de centrala plattformstjänsternas öppenhet 
eller är orättvisa identifieras, och att 
beteendenas skadeverkningar på 
företagsanvändare, framför allt små och 
medelstora företag och slutanvändare, 
begränsas. Även om det är viktigt att 
regelbundet göra en översyn, med tanke på 
den digitala sektorns dynamiskt 
föränderliga karaktär, för att säkerställa 
rättssäkerheten när det gäller de rättsliga 
villkoren, bör eventuella översyner 
genomföras inom en rimlig och lämplig 
tidsram, minst vartannat år, i enlighet 
med artikel 4. 
Marknadsundersökningarna bör också 
vara offentliga, transparenta och söka 
respons från alla relevanta berörda parter 
för att säkerställa att kommissionen har en 
solid bevisgrund som gör det möjligt för 
den att bedöma huruvida den bör föreslå en 
ändring av denna förordning för att utöka, 
eller ytterligare specificera, 
förteckningarna över centrala 
plattformstjänster. De bör också säkerställa 
att kommissionen har en solid bevisgrund 
som gör det möjligt för den att bedöma 
huruvida den bör föreslå ändringar av de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning eller om den bör anta en 
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delegerad akt om uppdatering av sådana 
skyldigheter.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

65a. Interimistiska åtgärder kan vara 
ett viktigt verktyg för att säkerställa att 
den överträdelse som är föremål för 
utredning inte leder till allvarlig och 
omedelbar skada för grindvakternas 
företagsanvändare eller slutanvändare. I 
brådskande fall där en risk för allvarlig 
och omedelbar skada för grindvakternas 
företagsanvändare eller slutanvändare 
skulle kunna uppstå till följd av nya 
metoder som kan undergräva 
möjligheterna att konkurrera med 
centrala plattformstjänster bör 
kommissionen få befogenhet att 
genomföra interimistiska åtgärder genom 
att tillfälligt införa skyldigheter för den 
berörda grindvakten. Dessa interimistiska 
åtgärder bör begränsas till vad som är 
nödvändigt och motiverat. De bör gälla i 
avvaktan på slutförandet av 
marknadsundersökningen, med 
motsvarande slutgiltiga beslut från 
kommissionen enligt artikel 17.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

68. För att säkerställa ett effektivt 
genomförande och en effektiv efterlevnad 
av denna förordning bör kommissionen ha 
starka utrednings- och 
tillsynsbefogenheter, så att den kan utreda, 

68. För att säkerställa ett effektivt 
genomförande och en effektiv efterlevnad 
av denna förordning bör kommissionen ha 
starka utrednings- och 
tillsynsbefogenheter, så att den kan utreda, 
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genomdriva och övervaka bestämmelserna 
i denna förordning, samtidigt som den 
säkerställer respekten för den 
grundläggande rätten att höras och få 
tillgång till handlingarna i ärendet i 
samband med genomdrivandeförfarandena. 
Kommissionen bör ha dessa 
utredningsbefogenheter även för att 
genomföra marknadsundersökningar i syfte 
att uppdatera och se över denna förordning.

genomdriva och övervaka bestämmelserna 
i denna förordning, samtidigt som den 
säkerställer respekten för den 
grundläggande rätten att höras och få 
tillgång till handlingarna i ärendet i 
samband med genomdrivandeförfarandena. 
Kommissionen bör ha dessa 
utredningsbefogenheter även för att 
genomföra marknadsundersökningar i syfte 
att uppdatera och se över denna förordning. 
Nationella behöriga myndigheter bör 
hjälpa kommissionen med att övervaka 
och verkställa skyldigheter som fastställs i 
denna förordning genom att 
tillhandahålla kommissionen stöd och 
expertis eller genom att begära att 
kommissionen inleder en 
marknadsundersökning baserad på 
insamlade bevis. 

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Skäl 68a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

68a. För att säkerställa att denna 
förordning verkställs och efterlevs 
effektivt bör berörda tredje parter kunna 
lämna in ett klagomål när det finns 
tillräckliga skäl att betvivla att en 
grindvakt efterlevt de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning. 
Kommissionen bör inom en lämplig 
tidsfrist besluta om ytterligare åtgärder på 
grundval av de inlämnade bevisen.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Skäl 68b (nytt)



PE692.792v02-00 294/644 RR\1244436SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

68b. För att underlätta dels 
grindvakternas efterlevnad, dels 
verkställandet av skyldigheterna enligt 
artiklarna 5, 6, 12 och 13 kan 
kommissionen låta skyldigheterna i dessa 
artiklar åtföljas av riktlinjer. När så är 
lämpligt och nödvändigt kan 
kommissionen anmoda 
standardiseringsorganen att utarbeta 
standarder för att underlätta 
genomförandet av skyldigheterna.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

72. Kommissionen bör kunna vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och fullgörandet 
av de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. Sådana åtgärder bör inbegripa 
en förmåga för kommissionen att utse 
oberoende externa experter, till exempel 
revisorer, för att bistå kommissionen i 
denna process, i förekommande fall även 
från behöriga oberoende myndigheter, 
såsom dataskydds- eller 
konsumentskyddsmyndigheter.

72. (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Skäl 72a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

72a. Utan att det påverkar 
budgetförfarandet och genom befintliga 
finansiella instrument bör tillräckliga 
personalresurser och ekonomiska och 
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tekniska resurser tilldelas kommissionen 
för att med framgång säkerställa att den 
kan utföra sina uppgifter på ett effektivt 
sätt och utöva sina befogenheter i den 
utsträckning som behövs för att verkställa 
denna förordning. Kommissionen bör 
säkerställa att minst 300 fast anställda 
personer avdelas för verksamheter som 
rör genomförandet av denna förordning.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Skäl 72b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

72b. Med tanke på det stora antalet 
företags- och slutanvändare av 
grindvakternas centrala 
plattformstjänster, med därav följande 
exponentiellt större antal lagstridiga 
metoder samt fall och scenarier av 
bristande efterlevnad, skulle en 
anmälningsmekanism för företag och 
slutanvändare underlätta för 
kommissionen att snabbt identifiera 
systeminbyggda överträdelser från 
grindvakters sida.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

75. I samband med förfaranden som 
genomförs enligt denna förordning bör de 
berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Samtidigt som de 
berörda företagens rätt till god förvaltning 
och rätt till försvar, särskilt rätten att få 
tillgång till handlingarna i ärendet och 
rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt 

75. I samband med förfaranden som 
genomförs enligt denna förordning bör de 
berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Samtidigt som de 
berörda företagens rätt till god förvaltning 
och rätt till försvar, särskilt rätten att få 
tillgång till handlingarna i ärendet och 
rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt 
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att konfidentiella uppgifter skyddas. 
Dessutom bör kommissionen, med respekt 
för sekretesskyddet av informationen, se 
till att all information som åberopas i 
samband med beslutet lämnas ut i en 
omfattning som gör det möjligt för den 
som beslutet riktar sig till att förstå de 
omständigheter och överväganden som lett 
fram till beslutet. Slutligen kan på vissa 
villkor vissa affärshandlingar, såsom 
kommunikation mellan advokater och 
deras klienter, betraktas som konfidentiella 
om de relevanta villkoren är uppfyllda.

att konfidentiella och känsliga 
kommersiella uppgifter, som skulle kunna 
påverka affärshemligheter, skyddas, med 
samtidigt säkerställande av att 
direktiv (EU) 2019/1037 om skydd för 
personer som rapporterar om 
överträdelser av unionsrätten 
vederbörligen följs. Företaget bör påvisa 
ett legitimt intresse med avseende på det 
som företaget gör anspråk på att ska vara 
konfidentiell information. 
Beslutsfattandet bör i sista hand 
ankomma på kommissionen. Dessutom 
bör kommissionen, med respekt för 
sekretesskyddet av informationen, se till att 
all information som åberopas i samband 
med beslutet lämnas ut i en omfattning som 
gör det möjligt för den som beslutet riktar 
sig till att förstå de omständigheter och 
överväganden som lett fram till beslutet. 
Slutligen kan på vissa villkor vissa 
affärshandlingar, såsom kommunikation 
mellan advokater och deras klienter, 
betraktas som konfidentiella om de 
relevanta villkoren är uppfyllda. Fysiska 
och juridiska personer som är tillräckligt 
berörda av frågan bör också ha rätt att 
höras. Parter som påverkas direkt av 
skyldigheterna i denna förordning bör 
anses vara tillräckligt berörda. 
Konsumentsammanslutningar som 
ansöker om att höras bör anses vara 
tillräckligt berörda om förfarandet avser 
produkter eller tjänster som används av 
slutanvändarna.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Skäl 75a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

75a. För att underlätta samarbete och 
samordning mellan kommissionen och 
medlemsstaterna kring deras 
verkställighetsåtgärder bör det inrättas en 
grupp av regleringsmyndigheter med 
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ansvar för den digitala sektorn och med 
befogenhet att ge råd till kommissionen 
om ett flertal beslut. Gruppen bör 
möjliggöra utbyte av information och 
bästa praxis mellan medlemsstaterna, 
bättre övervakning och därmed ett 
kraftfullare genomförande av denna 
förordning.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

77. Den rådgivande kommitté som 
inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 
182/2011 bör också yttra sig om vissa 
enskilda kommissionsbeslut som utfärdats 
enligt denna förordning. I syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn överallt i 
unionen där grindvakter finns bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen för att kunna komplettera 
denna förordning. Delegerade akter bör 
framför allt antas när det gäller metoden 
för att fastställa kvantitativa tröskelvärden 
för betecknande av grindvakter enligt 
denna förordning och när det gäller 
uppdateringen av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning, om 
kommissionen på grundval av en 
marknadsundersökning har fastställt 
behovet av att uppdatera skyldigheterna för 
att åtgärda metoder som begränsar centrala 
plattformstjänsters öppenhet eller som är 
orättvisa. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
och att dessa samråd genomförs i enlighet 
med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 201636. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 

77. Den rådgivande kommitté som 
inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 
182/2011 bör också yttra sig om vissa 
enskilda kommissionsbeslut som utfärdats 
enligt denna förordning. I syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn överallt i 
unionen där grindvakter finns bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen för att kunna komplettera 
denna förordning. Delegerade akter bör 
framför allt antas när det gäller metoden 
för att fastställa kvantitativa tröskelvärden 
för betecknande av grindvakter enligt 
denna förordning och när det gäller 
uppdateringen av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning, om 
kommissionen på grundval av en 
marknadsundersökning har fastställt 
behovet av att uppdatera skyldigheterna för 
att åtgärda metoder som begränsar centrala 
plattformstjänsters öppenhet eller som är 
orättvisa. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd, 
inbegripet med berörda tredje parter, och 
att dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201636. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
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medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

__________________ __________________
36 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

36 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

78. Kommissionen bör regelbundet 
utvärdera denna förordning och noga 
övervaka dess effekter i fråga om öppenhet 
och rättvisa på affärsförbindelser i 
onlineplattformsekonomin, särskilt i syfte 
att fastställa behovet av ändringar mot 
bakgrund av relevant teknisk eller 
kommersiell utveckling. Denna utvärdering 
bör inbegripa en regelbunden översyn av 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster och de skyldigheter som 
gäller för grindvakter samt efterlevnaden 
av dessa, i syfte att säkerställa att de 
digitala marknaderna i hela unionen är 
öppna och rättvisa. För att få en bred 
överblick över utvecklingen inom sektorn 
bör man inom ramen för utvärderingen ta 
hänsyn till medlemsstaternas och de 
berörda parternas erfarenheter. 
Kommissionen får i detta avseende även 
beakta de yttranden och rapporter som 
lagts fram för den av 
observationscentrumet för 
onlineplattformsekonomin, som först 
inrättades genom kommissionens beslut 
C(2018) 2393 av den 26 april 2018. Till 
följd av utvärderingen bör kommissionen 
vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen bör 

78. Kommissionen bör regelbundet 
utvärdera denna förordning och noga 
övervaka dess effekter i fråga om öppenhet 
och rättvisa på affärsförbindelser i 
onlineplattformsekonomin, särskilt i syfte 
att fastställa behovet av ändringar mot 
bakgrund av relevant teknisk eller 
kommersiell utveckling. Denna utvärdering 
bör inbegripa en regelbunden översyn av 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster och de skyldigheter som 
gäller för grindvakter samt efterlevnaden 
av dessa, i syfte att säkerställa att de 
digitala marknaderna i hela unionen är 
öppna och rättvisa. För att få en bred 
överblick över utvecklingen inom sektorn 
bör man inom ramen för utvärderingen ta 
hänsyn till medlemsstaternas och de 
berörda parternas erfarenheter. 
Kommissionen får i detta avseende även 
beakta de yttranden och rapporter som 
lagts fram för den av 
observationscentrumet för 
onlineplattformsekonomin, som först 
inrättades genom kommissionens beslut 
C(2018) 2393 av den 26 april 2018, jämte 
av Eurostat och de nationella 
statistikverken i de länder där 
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ha som mål att upprätthålla en hög 
skyddsnivå och respekt för EU:s 
gemensamma rättigheter och värden, 
särskilt jämlikhet och icke-diskriminering, 
när den gör bedömningar och översyner av 
praxis och skyldigheter enligt denna 
förordning.

tjänsteleverantörerna är verksamma. Till 
följd av utvärderingen bör kommissionen 
vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen bör 
ha som mål att upprätthålla en hög 
skyddsnivå och respekt för EU:s 
gemensamma rättigheter och värden, 
särskilt jämlikhet och icke-diskriminering, 
när den gör bedömningar och översyner av 
praxis och skyldigheter enligt denna 
förordning.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Skäl 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

79. Syftet med denna förordning är att 
säkerställa en öppen och rättvis digital 
sektor i allmänhet och öppna och rättvisa 
centrala plattformstjänster i synnerhet, för 
att främja innovation, högkvalitativa 
digitala produkter och digitala tjänster, 
rättvisa och konkurrenskraftiga priser samt 
hög kvalitet och urval för slutanvändarna i 
den digitala sektorn. Detta kan inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna, utan kan endast uppnås 
fullt ut på unionsnivå på grund av 
grindvakternas affärsmodeller och 
verksamhet samt storleken på och 
effekterna av deras verksamhet. Unionen 
får anta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

79. Syftet med denna förordning är att 
säkerställa en öppen och rättvis digital 
sektor i allmänhet och öppna och rättvisa 
centrala plattformstjänster i synnerhet, för 
att främja innovation, högkvalitativa 
digitala produkter och digitala tjänster, 
rättvisa och konkurrenskraftiga priser samt 
dataskydd, transparens, informerad 
valfrihet för användaren och 
driftskompatibilitet för att garantera lika 
villkor och konsumentskydd, hög kvalitet 
och transparent urval för slutanvändarna i 
den digitala sektorn. Detta kan inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna, utan kan endast uppnås 
fullt ut på unionsnivå på grund av 
grindvakternas affärsmodeller och 
verksamhet samt storleken på och 
effekterna av deras verksamhet. Unionen 
får anta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.



PE692.792v02-00 300/644 RR\1244436SV.docx

SV

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
harmoniserade regler som säkerställer 
öppna och rättvisa marknader inom den 
digitala sektorn i hela unionen där 
grindvakter finns.

1. Syftet med denna förordning är att 
bidra till en väl fungerande inre marknad 
genom att fastställa harmoniserade regler 
som säkerställer lika villkor, jämte öppna 
och rättvisa marknader för både 
företagsanvändare och slutanvändare, 
samt att säkerställa konsumentskyddet 
och stimulera till innovation inom den 
digitala sektorn i hela unionen där 
grindvakter finns, och i sista hand att 
bidra till skyddet av grundläggande 
rättigheter.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas på 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls eller erbjuds av grindvakter 
till företagsanvändare som är etablerade i 
unionen eller slutanvändare som är 
etablerade eller belägna i unionen, oavsett 
grindvakternas etablerings- eller 
bosättningsort och oberoende av vilken lag 
som annars skulle vara tillämplig på 
tillhandahållandet av tjänster.

2. Denna förordning ska tillämpas på 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls eller erbjuds av grindvakter 
till slutanvändare som är etablerade eller 
belägna i unionen och företagsanvändare, 
oavsett grindvakternas eller 
företagsanvändarnas etablerings- eller 
bosättningsort och oberoende av vilken lag 
som annars skulle vara tillämplig på 
tillhandahållandet av tjänster. Denna 
förordning ska gälla och tolkas med 
fullständig respekt för grundläggande 
rättigheter och de principer som erkänns i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 11, 16, 47 och 50.

Ändringsförslag 58
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som avser andra elektroniska 
kommunikationstjänster enligt definitionen 
i artikel 2.4 i direktiv (EU) 2018/1972 än 
sådana som avser interpersonella 
kommunikationstjänster enligt definitionen 
i artikel 2.4 b i det direktivet.

b) som avser andra elektroniska 
kommunikationstjänster enligt definitionen 
i artikel 2.4 i direktiv (EU) 2018/1972 än 
sådana som avser nummeroberoende 
interpersonella kommunikationstjänster, 
enligt definitionen i artikel 2.7 i det 
direktivet.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna förordning ska inte 
tillämpas på data som används för att 
upprätthålla eller förbättra säkerheten 
hos onlinetransaktioner och för att 
förhindra bedrägeri.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller interpersonella 
kommunikationstjänster påverkar denna 
förordning inte de befogenheter och 
uppgifter som tilldelats de nationella 
regleringsmyndigheterna och andra 
behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 61 i direktiv (EU) 2018/1972.

4. När det gäller interpersonella 
kommunikationstjänster bygger denna 
förordning på artikel 61 i direktiv (EU) 
2018/1972 och fastställer ytterligare 
skyldigheter på unionsnivå för 
grindvakter, och påverkar inte de 
befogenheter och uppgifter som tilldelats 
de nationella regleringsmyndigheterna och 
andra behöriga myndigheter i enlighet med 
sistnämnda artikel.



PE692.792v02-00 302/644 RR\1244436SV.docx

SV

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 
grindvakter ytterligare skyldigheter genom 
lagar och andra författningar i syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader. 
Detta påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelser som syftar till att främja 
andra legitima allmänintressen, i 
överensstämmelse med unionsrätten. I 
synnerhet finns det inget i denna 
förordning som hindrar medlemsstaterna 
från att införa skyldigheter, som är 
förenliga med unionsrätten, för företag 
inbegripet leverantörer av centrala 
plattformstjänster, om dessa skyldigheter 
inte har något samband med de berörda 
företag som har status som grindvakt i den 
mening som avses i denna förordning, i 
syfte att skydda konsumenterna eller 
bekämpa illojal konkurrens.

5. För att den inre marknaden inte 
ska fragmenteras och för att säkerställa 
en konsekvent tillämpning av denna 
förordning i syfte att garantera ett 
fullständigt harmoniserat 
tillvägagångssätt ska kommissionen vara 
den enda verkställaren och 
beslutsfattaren om korrekt tillämpning av 
de regler och skyldigheter som anges i 
förordningen. Medlemsstaterna ska inte 
ålägga grindvakter ytterligare skyldigheter 
genom lagar och andra författningar i syfte 
att säkerställa öppna och rättvisa 
marknader. Detta påverkar inte 
tillämpningen av bestämmelser som syftar 
till att främja andra legitima 
allmänintressen, i överensstämmelse med 
unionsrätten. I synnerhet finns det inget i 
denna förordning som hindrar 
medlemsstaterna från att införa 
skyldigheter, som är förenliga med 
unionsrätten, för företag inbegripet 
leverantörer av centrala plattformstjänster, 
om dessa skyldigheter inte har något 
samband med de berörda företag som har 
status som grindvakt i den mening som 
avses i denna förordning, i syfte att skydda 
konsumenterna eller bekämpa illojal 
konkurrens.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
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som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 
eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../39.

som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 
eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../39, och ej heller 
förordning (EU) 2016/679, direktiven 
2002/58/EG, (EU) 2019/882, (EU) 
2018/1808, 2005/29/EG, eller rådets 
direktiv 93/13/EEG, varjämte det ej heller 
påverkar unionslagstiftningen om 
konsumentskydd och produktsäkerhet.

__________________ __________________
38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) central plattformstjänst: avser 
något av följande:

(2) central plattformstjänst: en utbredd 
och allmänt använd digital tjänst som är 
en medlande länk mellan 
företagsanvändare och slutanvändare 
eller inom någondera gruppen och som 
tillhandahålls av en leverantör av 
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plattformstjänster, inklusive och 
begränsat till

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) webbläsare,

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) digitala röstassistenter och 
virtuella assistenter,

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) programvara som en tjänst,

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) webbläsare: klientprogramvara 
som möjliggör nätsurfing för dem som 
använder klientdatorer, smarta mobila 
enheter och andra enheter och tjänar 
åtkomsten till, förevisandet av och 
interaktionen med webbinnehåll som 
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finns på servrar med uppkoppling till nät 
av typ internet, inklusive fristående 
webbläsare, samt webbläsare som är 
integrerade eller inbäddade i 
programvara eller liknande.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) digitala röstassistenter och 
virtuella assistenter: programvara som 
svarar på muntliga eller skriftliga 
kommandon, fungerar både som 
plattform för rösttillämpningar och som 
användargränssnitt och utför uppgifter 
för slutanvändarens räkning, såsom att 
skicka ut sökfrågor och få tillgång till och 
interagera med andra digitala tjänster.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) mobil betalningstjänst: en 
betalningstjänst enligt definitionen i 
artikel 4.3 i direktiv (EU) 2015/2366, 
vilken fungerar från eller via en mobil 
enhet.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) operativsystem: systemprogramvara 
som kontrollerar maskinvarans eller 

(10) operativsystem: systemprogramvara 
som bland annat hanterar gränssnittet till 
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programvarans grundläggande 
funktioner och gör det möjligt för 
programvara att köras på den.

yttre maskinvara, schemalägger uppgifter, 
tilldelar lagring, och presenterar ett 
standardgränssnitt för användaren när 
inget tillämpningsprogram körs, inklusive 
ett grafiskt användargränssnitt, oavsett 
om sådan programvara är inbyggd i 
datormaskinvara med generella 
användningsområden som är avsedd för 
konsumenter eller utgör fristående 
programvara som är avsedd att köras på 
datormaskinvara med generella 
användningsområden som är avsedd för 
konsumenter eller andra stationära eller 
mobila enheter, televisioner eller bärbar 
utrustning, men exklusive en 
operativsystemladdare, bios (basic input-
output system) eller andra fasta program 
som behövs vid start av en dator eller när 
operativsystemet installeras.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) programvara som en tjänst: en 
metod för leverans av programvara, där 
åtkomsten till den sker via internet på 
grundval av ett abonnemang.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) kompletterande tjänst: tjänst som 
tillhandahålls i samband med eller 
tillsammans med centrala 
plattformstjänster, inbegripet betaltjänster 
enligt definitionen i artikel 4.3 och tekniska 
tjänster som stöder tillhandahållandet av 
betaltjänster enligt definitionen i artikel 3 j 

(14) kompletterande tjänst: tjänst som 
tillhandahålls i samband med eller 
tillsammans med centrala 
plattformstjänster, inbegripet detaljhandel, 
betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 
och tekniska tjänster som stöder 
tillhandahållandet av betaltjänster enligt 
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i direktiv (EU) 2015/2366 samt tjänster för 
fullgörande, identifiering eller annonsering.

definitionen i artikel 3 j i direktiv (EU) 
2015/2366 samt tjänster för fullgörande, 
identifiering eller annonsering.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) rangordning: den relativa position 
som tilldelas varor eller tjänster som 
erbjuds via onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller sociala 
nätverkstjänster, eller den relevans som 
sökresultat ges av sökmotorer, såsom dessa 
presenteras, organiseras eller 
vidarebefordras av leverantörerna av 
onlinebaserade förmedlingstjänster eller 
sociala nätverkstjänster eller av 
leverantörer av sökmotorer, oavsett vilka 
tekniska medel som används för sådan 
presentation, organisation eller 
vidarebefordran.

(18) rangordning: den relativa position 
som tilldelas varor eller tjänster, eller den 
relevans som sökresultat ges av 
sökmotorer, såsom dessa presenteras, 
organiseras eller vidarebefordras av 
leverantörer av centrala 
plattformstjänster, oavsett vilka tekniska 
medel som används för sådan presentation, 
organisation eller vidarebefordran.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) sökresultat: all information i vilket 
format som helst, inbegripet text, grafik, 
röst eller andra utdata, som returneras av 
leverantören av centrala 
plattformstjänster som svar på och med 
anknytning till en skriftlig eller muntlig 
sökfråga, oavsett om informationen utgör 
ett organiskt resultat, ett betalt resultat, ett 
direkt svar eller en produkt, en tjänst eller 
information som erbjuds i samband med, 
eller visas tillsammans med, eller helt 
eller delvis inbäddas i de organiska 
resultaten. 
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Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) samtycke: varje frivillig, specifik, 
informerad och otvetydig viljeyttring av 
den registrerade, enligt definitionen i 
artikel 4.11 i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) profilering: varje form av 
automatiserad behandling av 
personuppgifter enligt definitionen i 
artikel 4.4 i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) leverantör av en central 
plattformstjänst: en enhet eller del därav, 
oavsett juridisk form, som till 
företagsanvändare eller slutanvändare 
tillhandahåller någon av de centrala 
plattformstjänster som avses i led 2.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) driftskompatibilitet: det digitala 
innehållets eller den digitala tjänstens 
förmåga att inom ett visst ekosystem, 
fungera tillsammans med maskinvara 
eller programvara från andra ekosystem 
än det ekosystem där det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten 
ursprungligen tillhandahållits, inbegripet 
förmågan att komma åt det digitala 
innehållet eller den digitala tjänsten utan 
att behöva använda en 
applikationsprogramvara eller annan 
teknik för konvertering.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig nätport för företagsanvändare för att 
nå ut till slutanvändare, och

b) den driver en central plattform med 
en eller flera tjänster som, skilt för sig 
eller tillsammans, fungerar som en viktig 
nätport för företagsanvändare eller 
slutanvändare, för att nå ut till andra 
slutanvändare eller företagsanvändare 
eller som kan stänga tillträdet till sina 
egna väsentliga tjänster, och 

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) den har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet eller det 
kan förutses att den kommer att ha en 
sådan ställning inom en nära framtid.

c) det efter en ingående 
evidensbaserad bedömning påvisats att 
grindvakten har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet eller det 
kan förutses att den kommer att ha en 
sådan ställning.
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Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kravet i punkt 1 c, om 
tröskelvärdena i led b uppnåddes under 
vart och ett av de tre senaste 
räkenskapsåren.

c) Kravet i punkt 1 c, om 
tröskelvärdena i led b uppnåddes under 
vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta inom tre månader efter det att 
dessa tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 
som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta utan onödigt dröjsmål och senast 
en månad efter det att dessa tröskelvärden 
har uppnåtts och tillhandahålla den 
relevanta information som anges i punkt 2. 
Underrättelsen ska innehålla den relevanta 
information som avser de kvantitativa 
tröskelvärden som anges i punkt 2 för var 
och en av de centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål 
och senast 60 dagar efter att ha mottagit 
den fullständiga information som avses i 
punkt 3 beteckna den leverantör av centrala 

Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål 
och senast 60 arbetsdagar efter att ha 
mottagit den fullständiga information som 
avses i punkt 3 anta ett beslut om att som 
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plattformstjänster som uppfyller alla 
tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, 
såvida inte den leverantören, tillsammans 
med sin anmälan, lägger fram tillräckligt 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.

grindvakt beteckna den leverantör av 
centrala plattformstjänster i enlighet med 
definitionerna i artikel 2 som uppfyller 
alla tröskelvärden i punkt 2, såvida inte den 
leverantören, tillsammans med sin 
anmälan, lägger fram tillräckligt 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en leverantör av en central 
plattformstjänst inte före tidsfristens 
utgång tillhandahåller den relevanta 
information som krävs för att bedöma om 
leverantören ska betecknas som grindvakt 
enligt punkt 2 ska kommissionen ha rätt 
att beteckna leverantören som grindvakt 
på grundval av de faktauppgifter som 
finns att tillgå.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, i enlighet med 
förfarandet i artikel 15, som grindvakt utse 
varje leverantör av centrala 
plattformstjänster som uppfyller vart och 
ett av kraven i punkt 1, men som inte 
uppfyller vart och ett av tröskelvärdena i 
punkt 2, eller har lagt fram tillräckligt 
underbyggda argument i enlighet med 
punkt 4.

Kommissionen får, i enlighet med 
förfarandet i artikel 15, som grindvakt utse 
varje leverantör av centrala 
plattformstjänster, förutom medelstora 
eller små företag eller mikroföretag enligt 
definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG, som 
uppfyller vart och ett av kraven i punkt 1 a 
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och b, men som inte uppfyller vart och ett 
av tröskelvärdena i punkt 2.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Storleken, inbegripet omsättning 
och börsvärde, verksamhet och ställning 
för leverantören av centrala 
plattformstjänster.

a) Storleken, inbegripet omsättning 
och börsvärde, verksamhet och ställning 
för leverantören av centrala 
plattformstjänster, jämte leverantörens 
marknadsandel på den relevanta 
marknaden, med beaktande av alla 
planerade koncentrationer i enlighet med 
artikel 12.1.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Befintliga alternativa leverantörer.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Graden av multihoming bland 
företagsanvändare och aktiva 
slutanvändare.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Andra strukturella 
marknadsegenskaper.

f) Andra strukturella 
marknadsegenskaper och andra relevanta 
affärs- eller tjänsteegenskaper, såsom att 
det företag som tillhandahåller de 
centrala plattformstjänsterna är ett 
konglomerat eller är vertikalt integrerat, 
så att det blir möjligt med exempelvis 
korssubventionering eller med 
samkörning av data från olika källor.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 
betydande sätt underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och lämna 
synpunkter, ska kommissionen ha rätt att 
beteckna den leverantören som grindvakt.

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 
betydande sätt underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och lämna 
synpunkter, ska kommissionen beteckna 
den leverantören som grindvakt.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 
betydande sätt underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen har 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och att 

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 
betydande sätt underlåter att inom två 
månader efterleva de utredningsåtgärder 
som kommissionen har beordrat, och 
underlåtenheten kvarstår efter det att 
leverantören har uppmanats att uppfylla 
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lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt på grundval av tillgängliga 
uppgifter.

kraven inom rimlig tid och att lämna 
synpunkter, ska kommissionen ha rätt att 
beteckna den leverantören som grindvakt 
på grundval av tillgängliga uppgifter.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För varje grindvakt som identifieras 
i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska 
kommissionen identifiera det relevanta 
företag som denna grindvakt tillhör och 
förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 
som en viktig nätport för 
företagsanvändare att nå slutanvändare i 
enlighet med punkt 1 b.

7. För varje grindvakt som identifieras 
i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska 
kommissionen inom den tidsfrist som 
fastställs i punkt 4 identifiera det relevanta 
företag som denna grindvakt tillhör och 
förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 
som en viktig nätport för 
företagsanvändare och för andra 
slutanvändare att nå slutanvändare i 
enlighet med punkt 1 b.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. När kommissionen betecknar en 
leverantör som grindvakt ska 
kommissionen ange vilka skyldigheter 
grindvakten ska fullgöra.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom sex månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

8. Grindvakten ska uppfylla de 
relevanta skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 utan onödigt dröjsmål 
och i vart fall senast två månader efter det 
att en central plattformstjänst har tagits upp 
i förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen ska offentliggöra 
och uppdatera förteckningen över 
grindvakter och förteckningen över de 
centrala plattformstjänster där 
grindvakterna måste fullgöra de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 samt skicka förteckningarna, och 
varje uppdatering av dem, till 
Europaparlamentet.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får på begäran eller 
på eget initiativ när som helst ompröva, 
ändra eller upphäva ett beslut som antagits 
enligt artikel 3 av något av följande skäl:

1. Kommissionen får, på grundval av 
en väl underbyggd bedömning med stöd 
av bevisning som ska offentliggöras, på 
begäran eller på eget initiativ när som helst 
ompröva, ändra eller upphäva ett beslut 
som antagits enligt artikel 3 av något av 
följande skäl:
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Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet, och minst 
vartannat år, kontrollera om de betecknade 
grindvakterna fortsätter att uppfylla kraven 
i artikel 3.1 eller om nya leverantörer av 
centrala plattformstjänster uppfyller dessa 
krav. Vid den regelbundna översynen ska 
det också undersökas om grindvaktens 
förteckning över berörda centrala 
plattformstjänster behöver justeras.

Kommissionen ska regelbundet, och minst 
vartannat år, göra en offentlig och 
transparent marknadsundersökning för 
att kontrollera om de betecknade 
grindvakterna fortsätter att uppfylla kraven 
i artikel 3.1 eller om nya leverantörer av 
centrala plattformstjänster uppfyller dessa 
krav. Vid den regelbundna översynen ska 
det också undersökas om grindvaktens 
förteckning över berörda centrala 
plattformstjänster behöver justeras och om 
några företagsanvändare, särskilt små 
och medelstora företag eller konsumenter, 
har påverkats negativt av att en central 
plattformstjänst betecknats som grindvakt. 
Översynen ska inte ha uppskjutande 
verkan med avseende på grindvaktens 
skyldigheter i enlighet med denna 
förordning.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen, på grundval av denna 
översyn enligt första stycket, konstaterar 
att de sakförhållanden som låg till grund 
för att beteckna leverantörerna av centrala 
plattformstjänster som grindvakter har 
ändrats, ska den anta ett motsvarande 
beslut.

Om kommissionen, på grundval av denna 
översyn enligt första stycket, konstaterar 
att de sakförhållanden som låg till grund 
för att beteckna leverantörerna av centrala 
plattformstjänster som grindvakter har 
ändrats, ska den anta ett motsvarande 
beslut och offentliggöra det.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679,

a) inte kombinera eller korsanvända 
personuppgifter från sina centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
en annan central plattformstjänst eller 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster för något av följande 
syften:

i) reklam,
ii) anmäla företagsanvändare och 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten;
denna skyldighet ska inte gälla om 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och har gett sitt samtycke i 
den mening som avses i förordning (EU) nr 
2016/679 och i synnerhet på ett tydligt och 
öppet sätt har fått möjlighet att välja de 
specifika ändamål för vilka de samtycker 
till behandlingen av sina personuppgifter 
och till att källorna till personuppgifterna 
kombineras, 

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) säkerställa att de kommersiella 
villkoren, däribland prissättning, för 
tillhandahållandet av tillämpningar eller 
tjänster till en företagsanvändare eller 
slutanvändare inte är beroende av 
huruvida och i vilken utsträckning 
företagsanvändaren eller slutanvändaren 
använder sig av andra tillämpningar eller 
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tjänster från grindvakten eller en 
tredjepart,

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part till 
priser eller villkor som skiljer sig från dem 
som erbjuds via grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

b) avstå från att tillämpa 
avtalsförpliktelser eller annat som hindrar 
användare och leverantören av 
grindvaktens kompletterande tjänst från 
att tillhandahålla slutanvändare produkter 
eller tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller genom direkta 
företagskanaler från tredje part till priser 
eller villkor som skiljer sig från dem som 
erbjuds via grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster, göra det möjligt för 
sådana användare och leverantörer att 
erbjuda produkter eller tjänster via 
grindvaktens onlinebaserade 
förmedlingstjänster till priser eller villkor 
som skiljer sig från eller är desamma som 
grindvaktens produkter eller tjänster,

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) avstå från att kräva att 
företagsanvändare informerar 
grindvakten om de differentierade priser 
eller villkor som de väljer att tillämpa på 
sin distributionskanal eller genom 
onlinebaserade förmedlingstjänster från 
tredje part,
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Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att marknadsföra 
erbjudanden till slutanvändare som 
förvärvats via den centrala 
plattformstjänsten och att ingå avtal med 
dessa slutanvändare, oavsett om de för 
detta ändamål använder grindvaktens 
centrala plattformstjänster eller inte, och ge 
slutanvändare möjlighet att via 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
få tillgång till och låta dem använda 
innehåll, abonnemang, funktioner eller 
andra produkter med hjälp av en 
företagsanvändares 
programvaruapplikation, om 
slutanvändarna har förvärvat dessa 
produkter från den berörda 
företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster,

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att kommunicera på 
och utanför appen, inbegripet för 
marknadsföring av samma eller andra 
erbjudanden, med slutanvändare som 
förvärvats via den centrala 
plattformstjänsten eller genom andra 
kanaler, och att ingå avtal med dessa 
slutanvändare eller motta betalningar för 
tillhandahållna tjänster, oavsett om de för 
detta ändamål använder grindvaktens 
centrala plattformstjänster eller inte, och ge 
slutanvändare möjlighet att via 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
få tillgång till och låta dem använda 
innehåll, abonnemang, funktioner eller 
andra produkter med hjälp av en 
företagsanvändares 
programvaruapplikation, om 
slutanvändarna har förvärvat dessa 
produkter från den berörda 
företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster,

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) förse företagsanvändare med de av 
algoritmens huvudparametrar som enskilt 
eller kollektivt är mest betydelsefulla vid 
bestämmandet av rangordningen samt 
dessa huvudparametrars relativa betydelse 
för aggregering, urval och presentation av 
produkter och tjänster, genom att 
tillhandahålla en lättillgänglig och 
allmänt tillgänglig beskrivning, som är 
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enkelt och begripligt formulerad, och 
hålla beskrivningen uppdaterad,

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter,

d) avstå från att direkt eller indirekt 
hindra eller begränsa företagsanvändare 
eller slutanvändare från att med relevanta 
offentliga eller rättsliga myndigheter ta 
upp frågor som gäller metoder som 
används av grindvakter, däribland genom 
avtalsförpliktelser mellan grindvakterna 
och företagsanvändare som utgör en 
tredje part,

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktens identifieringstjänst i samband 
med tjänster som företagsanvändarna 
tillhandahåller genom att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster,

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
använder, tillhandahåller eller samverkar 
med grindvaktens eller en tredje parts 
identifieringstjänst, betaltjänst, 
stödtjänster för betaltjänster eller 
kompletterande tjänster i samband med 
tjänster som företagsanvändarna 
tillhandahåller genom att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster, 
förutsatt att det inte leder till en lägre 
säkerhetsnivå för användarna,

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 5 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
abonnerar på eller registrerar sig för andra 
centrala plattformstjänster som identifierats 
i enlighet med artikel 3 eller som uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2 b som ett 
villkor för åtkomst till, anslutning till eller 
registrering hos någon av deras centrala 
plattformstjänster som identifierats i 
enlighet med den artikeln, och

f) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
använder, abonnerar på eller registrerar sig 
för andra centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3 eller 
någon annan tjänst eller produkt som 
erbjuds, ägs eller kontrolleras av 
grindvakten eller en tredje part, särskilt 
eventuella kompletterande tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten eller en 
tredje part som tillhör samma företag, 
såsom betaltjänster, som ett villkor för 
åtkomst till, användning av, anslutning till 
eller registrering hos någon av deras 
centrala plattformstjänster som identifierats 
i enlighet med den artikeln eller någon 
annan tjänst som erbjuds av grindvakten, 
och avstå från att automatiskt anmäla 
användare av en central plattformstjänst 
till sådana tjänster eller produkter som 
erbjuds, ägs eller kontrolleras av 
grindvakten eller en tredje part, 

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 5 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster, på 
deras begäran, information om det pris som 
annonsören och utgivaren betalar samt det 
belopp eller den ersättning som betalas till 
utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

g) ge enskilda annonsörer och 
utgivare till vilka den tillhandahåller 
annonseringstjänster, på deras begäran, 
kostnadsfri, högkvalitativ och faktisk 
tillgång till information om 
annonsportföljens synlighet och 
tillgänglighet samt prissättningsvillkoren 
för de bud som läggs av annonsörer och 
annonsförmedlingar, det pris som 
annonsören och utgivaren betalar och 
metoden för beräkningen av 
annonsförmedlingsavgifter och 
tilläggsavgifter samt det belopp eller den 
ersättning som betalas till utgivaren, för 
utgivningen av en viss annons och för var 
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och en av de relevanta annonseringstjänster 
som tillhandahålls av grindvakten,

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) avstå från att kräva godtagande av 
kompletterande villkor eller tjänster som, 
på grund av sin art eller kommersiella 
användning, inte har någon koppling till 
och inte är nödvändiga för 
tillhandahållandet av plattformen eller 
tjänsterna till företagsanvändarna,

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 5 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) säkerställa att företagsanvändare 
har möjlighet att välja bort nya, ändrade 
eller uppdaterade villkor som 
leverantören av centrala 
plattformstjänster begär, om sådana 
ändringar av villkoren inte är resultatet 
av befintliga eller nya rättsliga krav,

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 5 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) säkerställa att den fullständiga 
kronologin i de avtal som ingås mellan 
grindvakten och en företagsanvändare 
eller en slutanvändare samt motsvarande 
villkor är lättillgängliga för 
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företagsanvändaren eller slutanvändaren 
i alla skeden av affärsförbindelsen, även i 
minst fem år efter det att förbindelsen 
upphört,

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 5 – led gd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gd) inte utnyttja samtycke genom 
undantag från förordning (EU) 2016/679 
som rättslig grund för behandling av 
personuppgifter i syfte att utse fysiska 
personer till mål för digital reklam, 

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ge (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ge) avstå från att begränsa eller 
hindra slutanvändarnas möjlighet att 
använda sin egen programvarulicens när 
de använder grindvaktens molntjänst,

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 5 – led gf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gf) avstå från att införa sponsring 
eller annonsering för tredje parts innehåll 
som tillhandahålls genom en grindvakts 
centrala plattformstjänst utan uttryckligt 
samtycke från leverantören av innehållet 
eller införa andra villkor eller åtgärder 
som hindrar företagsanvändare från att få 
betalning för sina tjänster och ge 
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grindvakten möjlighet att få betalning för 
tredje parts innehåll som tillhandahålls av 
företagsanvändarna,

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 5 – led gg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gg) ge slutanvändare och 
företagsanvändare av nummeroberoende 
interpersonella kommunikationstjänster 
möjlighet att komma åt och samverka med 
grindvaktens centrala plattformstjänster 
genom att tillhandahålla öppna 
standarder och öppna protokoll inklusive 
applikationsprogrammeringsgränssnitt; 
grindvakten ska se till att denna 
skyldighet fullgörs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för slutanvändare 
att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst utan att det 
påverkar möjligheten för en grindvakt att 
begränsa sådan avinstallering med 
avseende på programvaruapplikationer som 
är nödvändiga för operativsystemets eller 
enhetens funktion och som inte tekniskt 
kan erbjudas fristående av tredje parter,

b) göra det möjligt för slutanvändare 
och företagsanvändare att när som helst 
och lika enkelt som slutanvändaren 
installerat alla programvaruapplikationer 
avinstallera alla eventuella förinstallerade 
programvaruapplikationer i sin centrala 
plattformstjänst i ett operativsystem som 
grindvakten tillhandahåller eller effektivt 
kontrollerar och avstå från att uteslutande 
möjliggöra sina centrala 
plattformstjänster som standardtjänster 
när likvärdiga alternativa tjänster kan 
föreslås utan att det påverkar möjligheten 
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för en grindvakt att begränsa sådan 
avinstallering med avseende på 
programvaruapplikationer som tekniskt 
inte kan erbjudas fristående av tredje 
parter, om grindvakten kan påvisa att 
dessa är nödvändiga för operativsystemets 
eller enhetens funktion,

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten,

c) tillåta och tekniskt möjliggöra 
installation, standardinställning genom 
försorg av företagsanvändare och 
slutanvändare, och effektiv användning av 
tredje parts programvaruapplikationer, 
programvarulager eller programvaruarkiv 
som använder, eller är interoperabla med, 
den grindvaktens operativsystem och gör 
det möjligt att komma åt dessa 
programvaruapplikationer, 
programvarulager eller programvaruarkiv 
på annat sätt än genom den grindvaktens 
centrala plattformstjänster; omedelbart 
underrätta slutanvändaren om att denne 
måste avgöra om den applikation eller 
appbutik som nedladdats ska bli 
standardinställning eller inte; inte hindras 
från att vidta proportionella åtgärder för att 
säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
cybersäkerheten, integritets- och 
dataskyddet samt integriteten hos den 
hårdvara eller det operativsystem som 
tillhandahålls av grindvakten, om 
grindvakten kan påvisa att dessa åtgärder 
är nödvändiga och motiverade och att det 
inte finns några mindre restriktiva sätt att 
skydda integriteten hos hårdvaran eller 
operativsystemet; se till att de skyldigheter 
som anges i detta led genomförs på ett sätt 
som överensstämmer med förordning 
(EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG 
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och med lagstiftningen om cybersäkerhet, 
konsumentskydd, produktsäkerhet och 
annan tillämplig lagstiftning,

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

d) avstå från att använda 
manipulativa metoder för kundpåverkan, 
däribland dark patterns eller från att på 
otillbörligt sätt binda eller paketera 
tjänster, avstå från att behandla tjänster, 
produkter och programvaruapplikationer 
som erbjuds av grindvakten själv eller av 
någon tredje part som tillhör samma 
företag annorlunda eller förmånligare än 
liknande tjänster, applikationer eller 
produkter från tredje part när det gäller 
visning, installation, aktivering eller 
standardinställningar eller rangordning 
och tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande villkor för denna 
rangordning och dessa tjänster, 
applikationer eller produkter; om en 
grindvakts onlinebaserade sökmotors 
resultatsida inkluderar visning av 
separata produkter eller tjänster ska tredje 
parter ha likvärdiga möjligheter att 
tillhandahålla produkten eller tjänsten i 
utbyte mot ersättning; för att undvika 
intressekonflikter ska grindvaktens 
produkt eller tjänst behandlas som en 
separat affärsmässig enhet och vara 
kommersiellt gångbar som en fristående 
tjänst,

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) avstå från att använda algoritmer 
för att ge grindvakter orättvisa fördelar 
och från att i sökresultaten behandla 
sponsrade eller betalda onlinebaserade 
förmedlingstjänster förmånligare jämfört 
med organiska, enbart relevansstyrda 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem, även när det gäller 
slutanvändarnas val av internetleverantör,

e) avstå från att på något sätt 
återkomma till grindvaktens applikationer 
och begränsa slutanvändarnas möjlighet att 
byta mellan och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem eller molntjänster eller 
som kontrolleras av grindvakten, även när 
det gäller slutanvändarnas val av 
leverantörer av elektroniska 
kommunikationsnät och tjänster eller 
användningen av dess röstassistent,

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster,

f) ge företagsanvändare, 
slutanvändare och leverantörer av 
konkurrerande centrala plattformstjänster 
eller stödtjänster tillgång på lika villkor 
och interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster eller 
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branschstandardfunktioner i sina centrala 
plattformstjänster, och säkerställa att alla 
nya funktioner med anknytning till 
programvaruapplikationer och tjänster är 
tillgängliga via grindvaktens 
operativsystem, 

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) ge slutanvändare, 
företagsanvändare, leverantörer och 
potentiella leverantörer av onlinebaserade 
sociala nätverkstjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
branschstandardfunktioner som finns 
tillgängliga eller används av grindvakten 
vid tillhandahållandet av sociala 
nätverkstjänster; minimikraven för 
interoperabilitet ska överensstämma med 
relevant unionslagstiftning eller med 
branschstandard, beroende på vad som är 
tillämpligt, genom öppna standarder och 
öppna protokoll inklusive gränssnitt för 
tillämpningsprogram,

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg och 
den information som krävs för att 
annonsörer och utgivare ska kunna göra en 
egen, oberoende kontroll av 
annonsdatabasen,

g) ge annonsörer och utgivare eller 
tredje parter som bemyndigats av 
annonsörer och utgivare, på deras begäran 
och kostnadsfritt, faktisk tillgång i realtid 
till grindvaktens resultatmätningsverktyg 
och erbjuda fullständig information om 
och insyn i de parametrar och data som 
används för beslutsfattandet, utförandet 
och mätningen av förmedlingstjänsterna; 
en grindvakt ska dessutom kostnadsfritt 
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tillhandahålla den tillförlitliga, icke-
aggregerade, detaljerade och fullständiga 
information som krävs för att annonsörer 
och utgivare ska kunna göra en egen, 
oberoende högkvalitativ utvärdering i 
realtid av förmedlingstjänster, inbegripet 
kontroll av annonsdatabasen, varvid 
grindvakten inte får innehålla betalningar 
för annonser under föregivande att de är 
regelstridiga, utan att tillhandahålla 
ingående bevis för regelstridigheten och 
ge utgivaren möjlighet att göra 
invändningar,

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare för 
att underlätta utövandet av dataportabilitet, 
i enlighet med förordning (EU) 2016/679, 
bland annat genom tillhandahållande av 
kontinuerlig åtkomst i realtid,

h) för slutanvändare eller tredje 
parter som bemyndigats av en 
slutanvändare kostnadsfritt tillhandahålla 
effektiv portabilitet för data från 
slutanvändaren eller som genereras 
genom en företagsanvändares eller 
slutanvändares verksamhet i samband med 
användningen av den relevanta centrala 
plattformstjänsten, inklusive genom att 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare för 
att underlätta effektiv dataportabilitet, 
också för personuppgifter som genererats 
genom verksamheten som slutanvändare 
av centrala plattformstjänster, i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679, och bland 
annat genom tillhandahållande av 
kontinuerlig åtkomst i realtid,

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

i) kostnadsfritt och på ett 
användarvänligt sätt ge företagsanvändare 
och slutanvändare, eller tredje parter som 
auktoriserats av en företagsanvändare eller 
slutanvändare effektiv, säker, 
högkvalitativ, kontinuerlig tillgång i realtid 
och användning av icke-persondata och 
tillförlitliga och korrekta icke-aggregerade 
data, på grundval av den preferens som 
angetts av företagsanvändarna, eller 
tredje parter som auktoriserats av en eller 
flera företagsanvändare, som 
tillhandahålls eller genereras i samband 
med användningen av de relevanta centrala 
plattformstjänsterna och stödtjänsterna av 
dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; 
presentera dessa data i ett begripligt, 
strukturerat och konsekvent format; 
erbjuda minimala dataanalystjänster för 
små och medelstora företagsanvändare; 
när det gäller personuppgifter, 
tillhandahålla åtkomst och användning i 
full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 endast om det 
har ett direkt samband med 
slutanvändarens användning av de 
produkter eller tjänster som tillhandahålls 
av den berörda företagsanvändaren genom 
den relevanta centrala plattformstjänsten i 
linje med principerna om 
ändamålsbegränsning och 
uppgiftsminimering, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) ge alla tredjepartsleverantörer av 
sökmotorer, på deras begäran, tillgång på 
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till rangordning, sökning, klickning 
och visning av data i samband med 
kostnadsfri och betald sökning som 
genereras av slutanvändare på 
grindvakternas sökmotorer, med förbehåll 
för anonymisering för sökningen, 
klickningen och visningen av sådana data 
som utgör personuppgifter, och

j) ge alla tredjepartsleverantörer av 
sökmotorer, på deras begäran, tillgång på 
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till rangordning, sökning, klickning 
och visning av data i samband med 
kostnadsfri och betald sökning som 
genereras av slutanvändare på 
grindvakternas sökmotorer, med förbehåll 
för anonymisering för sökningen, 
klickningen och visningen av sådana data 
som utgör personuppgifter, förutsatt att 
grindvakterna kan visa att 
anonymiseringen för sökning, klickning 
och visning av data har testats på ett 
tillfredsställande sätt mot möjliga risker 
för återidentifiering, och

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares tillträde till sitt 
programvarulager som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning.

k) tillämpa transparenta, rättvisa och 
icke-diskriminerande allmänna villkor eller 
villkor som inte är mindre förmånliga än 
de villkor som gäller för de egna 
tjänsterna 

– för företagsanvändares och 
slutanvändares tillträde till grindvaktens 
alla centrala plattformstjänster såsom 
standardinställning, genom att på sitt 
programvarulager som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning 
tillämpa lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder,
– och för företagsanvändares (små och 
medelstora företags) tillträde till sina 
onlinebaserade sökmotorer och 
onlinebaserade sociala nätverkstjänster 
som betecknats i enlighet med artikel 3 i 
denna förordning,
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Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) på rättvisa och icke-
diskriminerande villkor förhandla om 
användningen av tredje parts innehåll på 
sina centrala plattformstjänster och delta i 
ett slutligt skiljedomsförfarande, i god tro, 
om en överenskommelse inte kan nås,

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) avstå från att ålägga 
företagsanvändare eller slutanvändare av 
programvaruapplikationer eller tjänster 
som används på eller i anslutning till 
grindvaktens centrala plattformstjänst, 
licensieringsvillkor eller ekonomiska 
villkor som har till effekt att på ett 
diskriminerande sätt i förhållande till 
grindvaktens egna erbjudanden begränsa 
slutanvändarnas möjlighet eller 
ekonomiska incitament att använda 
programvaruapplikationer eller tjänster 
på eller i anslutning till produkter eller 
tjänster som konkurrerar med 
grindvaktens, exempelvis genom att 
behandla sina erbjudanden förmånligare 
så att de uppmärksammas av 
slutanvändarna eller företagsanvändarna.

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska 
data som inte är allmänt tillgängliga 
omfatta alla aggregerade och icke-
aggregerade data som tagits fram av 
företagsanvändare och som kan härledas 
från eller samlas in genom 
företagsanvändares eller deras kunders 
kommersiella verksamhet på 
grindvakternas centrala plattformstjänst.

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska 
data som inte är allmänt tillgängliga 
omfatta alla aggregerade och icke-
aggregerade data som tagits fram av 
företagsanvändare eller genererats av 
varor och tjänster som tillhandahålls av 
en leverantör av grindvaktens 
kompletterande tjänster, framför allt 
distributionstjänster, och som kan härledas 
från eller samlas in genom 
företagsanvändares eller deras kunders 
kommersiella verksamhet på 
grindvakternas centrala plattformstjänst.

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att slutanvändare inte ska 
utsättas för kommersiell spårning i 
onödan ska grindvakterna inte slå 
samman och korsa kunddata från olika 
tjänster.

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten. Grindvakten ska se till att 
dessa åtgärder genomförs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten. Grindvakten ska säkerställa 
och fullt ut uppfylla de skyldigheter som 
fastställs i artiklarna 5 och 6. Grindvakten 
ska underrätta kommissionen om dessa 
åtgärder och se till att de genomförs i 
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cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet.

enlighet med förordning (EU) 2016/679 
och direktiv 2002/58/EG och med 
lagstiftningen om cybersäkerhet, 
konsumentskydd och produktsäkerhet.

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom sex månader efter att ha 
betecknats som grindvakt i enlighet med 
artikel 3 ska grindvakten förse 
kommissionen med en rapport som i detalj 
och på ett transparent sätt beskriver de 
åtgärder som vidtagits för att säkerställa 
efterlevnad av skyldigheterna i artiklarna 
5 och 6. Denna rapport ska uppdateras av 
grindvakten minst en gång om året.

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Inom sex månader efter att ha 
betecknats som grindvakt enligt artikel 3 
ska grindvakten offentliggöra och förse 
kommissionen med en icke-konfidentiell 
sammanfattning av den rapport som avses 
i punkt 1a. Kommissionen ska utan 
onödigt dröjsmål offentliggöra en icke-
konfidentiell sammanfattning av 
rapporten. Denna icke-konfidentiella 
sammanfattning ska uppdateras varje 
gång rapporten uppdateras.

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artiklarna 5 och 6, ska den på eget 
initiativ vidta alla lämpliga åtgärder och 
genom beslut ange vilka åtgärder den 
berörda grindvakten ska vidta. Den 
högnivågrupp för digitala 
tillsynsmyndigheter som avses i artikel 
31a, den rådgivande kommitté för digitala 
marknader som avses i artikel 32 och 
varje berörd part som visar ett berättigat 
intresse får lämna in yttranden till 
kommissionen om nödvändiga åtgärder så 
snart som möjligt och senast en månad 
efter det att förfarandet enligt artikel 18 
har inletts. Kommissionen ska anta ett 
sådant beslut inom tre månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att på ett ändamålsenligt sätt 
fullgöra de skyldigheter som fastställs i 
artikel 6 får grindvakten inleda en dialog 
med kommissionen om regleringsfrågor, 
varvid kommissionen ska ange de 
relevanta åtgärder som den berörda 
grindvakten ska vidta för att fullgöra 
skyldigheterna på ett ändamålsenligt sätt. 
Angivandet av skyldigheterna ska 
begränsas till frågor som rör 
säkerställandet av en effektiv efterlevnad 
av skyldigheterna samtidigt som 
säkerheten, tryggheten och integriteten 
skyddas och där formerna för 
genomförandet av en skyldighet kan 
påverkas av olikheter i affärsmodeller. 
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Berörda tredje parter som visar ett 
berättigat intresse bör höras och delta i 
dialogen om regleringsfrågor mellan 
grindvakten och kommissionen. Dialogen 
om regleringsfrågor ska inte påverka 
kommissionens befogenheter att vidta 
lämpliga åtgärder.

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom tre månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten.

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela 
grindvakterna sina preliminära resultat 
inom två månader från det att förfarandet 
inleddes. I de preliminära resultaten ska 
kommissionen förklara vilka åtgärder den 
överväger att vidta eller anser att den 
berörda leverantören av centrala 
plattformstjänster bör vidta för att på ett 
verkningsfullt sätt vidta åtgärder med 
anledning av de preliminära resultaten.

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När kommissionen fastställer 
åtgärderna enligt punkt 2 ska den se till att 
åtgärderna är effektiva när det gäller att 
uppnå målen för den relevanta 
skyldigheten och står i proportion till de 
särskilda omständigheter som gäller för 
grindvakten och den berörda tjänsten.

5. (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 139
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Vid angivandet av skyldigheterna 
enligt artikel 6.1 f ska interoperabilitet 
definieras med hänvisning till de öppna 
tekniker, standarder och protokoll, 
inbegripet det tekniska gränssnittet 
(gränssnitt för tillämpningsprogram), som 
gör att slutanvändare av konkurrerande 
programvara och tjänster och 
företagsanvändare kan docka mot 
grindvaktens centrala tjänst och samverka 
med den. All behandling av 
personuppgifter av grindvakter ska vara 
förenlig med förordning (EU) 2016/679. 
Kraven på interoperabilitet ska inte 
begränsa, hindra eller fördröja 
mellanhänders och grindvakters möjlighet 
att åtgärda sårbarheter för att uppfylla 
relevant EU-lagstiftning.

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt 
får med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 
under de specifika omständigheter som 
råder.

7. En grindvakt får, inom den tidsfrist 
som anges i artikel 3.8, begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artiklarna 5 och 6 är effektiva när det 
gäller att uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. I sin begäran 
ska grindvakten lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den har genomfört är 
effektiva när det gäller att uppnå syftet med 
den aktuella skyldigheten under de 
specifika omständigheter som råder. 
Kommissionen får vid utarbetandet av sin 
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ståndpunkt efter denna begäran från 
grindvakten samråda med tredje parter 
såsom företagsanvändare och 
konkurrenter, 
civilsamhällesorganisationer, nationella 
behöriga myndigheter och andra som 
kommissionen anser är relevanta för 
respektive centrala plattformstjänster som 
grindvaktens begäran avser. 
Kommissionen får precisera vilka 
åtgärder som den berörda grindvakten ska 
vidta och ska lägga fram sin slutgiltiga 
ståndpunkt inom tre månader efter att den 
har godtagit grindvaktens begäran. Såsom 
föreskrivs i artikel 3.8 ska grindvakten 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 inom fyra månader 
efter att det förfarande som fastställs i 
denna artikel har slutförts. 

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten. Kommissionen ska 
sträva efter att anta beslutet om ett 
tillfälligt upphävande utan dröjsmål och 
senast tre månader efter mottagandet av en 
fullständig motiverad begäran.

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten. Kommissionen ska 
sträva efter att anta beslutet om ett 
tillfälligt upphävande utan dröjsmål och 
senast tre månader efter mottagandet av en 
fullständig motiverad begäran. Beslutet ska 
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åtföljas av en motivering i vilken skälen 
till det tillfälliga upphävandet förklaras.

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det tillfälliga upphävandet 
beviljas i enlighet med punkt 1 ska 
kommissionen se över sitt beslut om 
tillfälligt upphävande varje år. Efter en 
sådan översyn ska kommissionen antingen 
häva det tillfälliga upphävandet eller 
besluta att villkoren i punkt 1 fortfarande är 
uppfyllda.

2. Om det tillfälliga upphävandet 
beviljas i enlighet med punkt 1 ska 
kommissionen se över sitt beslut om 
tillfälligt upphävande minst varje år. En 
sådan översyn ska inbegripa samråd med 
grindvakten och tredje parter med ett 
berättigat intresse. Efter en sådan översyn 
ska kommissionen antingen helt eller 
delvis häva det tillfälliga upphävandet eller 
besluta att villkoren i punkt 1 fortfarande är 
uppfyllda.

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får på motiverad 
begäran av en grindvakt tillfälligt upphäva 
tillämpningen av den relevanta 
skyldigheten till en eller flera enskilda 
centrala plattformstjänster redan före 
beslutet enligt punkt 1.

3. I brådskande fall får 
kommissionen på motiverad begäran av en 
grindvakt tillfälligt upphäva tillämpningen 
av den relevanta skyldigheten till en eller 
flera enskilda centrala plattformstjänster 
redan före beslutet enligt punkt 1.

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av begäran ska 
kommissionen särskilt beakta vilken effekt 

Vid bedömningen av begäran ska 
kommissionen särskilt beakta vilken effekt 
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efterlevnaden av den särskilda 
skyldigheten har på den ekonomiska 
lönsamheten för grindvaktens verksamhet i 
unionen samt på tredje parter. Det 
tillfälliga upphävandet får förenas med 
villkor och skyldigheter som ska fastställas 
av kommissionen för att säkerställa en 
rättvis balans mellan dessa intressen och 
målen för denna förordning. En sådan 
begäran får göras och beviljas när som 
helst i avvaktan på kommissionens 
bedömning enligt punkt 1.

efterlevnaden av den särskilda 
skyldigheten har på den ekonomiska 
lönsamheten för grindvaktens verksamhet i 
unionen samt på tredje parter, särskilt 
mindre företagsanvändare och 
konsumenter. Det tillfälliga upphävandet 
får förenas med villkor och skyldigheter 
som ska fastställas av kommissionen för att 
säkerställa en rättvis balans mellan dessa 
intressen och målen för denna förordning. 
En sådan begäran får göras och beviljas när 
som helst i avvaktan på kommissionens 
bedömning enligt punkt 1.

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av en grindvakt eller på eget 
initiativ, genom beslut som antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4, helt eller delvis befria den 
grindvakten från en särskild skyldighet 
enligt artiklarna 5 och 6 med avseende på 
en enskild central plattformstjänst som 
identifierats i enlighet med artikel 3.7, om 
ett sådant undantag är motiverat av de skäl 
som anges i punkt 2 i den här artikeln. 
Kommissionen ska anta beslutet om 
undantag senast tre månader efter att ha 
mottagit en fullständig motiverad 
begäran.

1. Kommissionen får, på begäran av 
en grindvakt eller på eget initiativ, genom 
beslut som antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4, helt eller delvis, under en begränsad 
tid, befria en grindvakt från en särskild 
skyldighet enligt artiklarna 5 och 6 med 
avseende på en enskild central 
plattformstjänst som identifierats i enlighet 
med artikel 3.7, om ett sådant undantag är 
motiverat av de skäl som anges i punkt 2 i 
den här artikeln. Kommissionen ska anta 
beslutet om undantag inom tre månader. 
Detta förfarande ska vara transparent och 
spårbart för allmänheten.

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om kommissionen antar ett beslut 
i enlighet med punkt 1 ska den se över 
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beslutet minst varje år. Efter en sådan 
översyn ska kommissionen antingen helt 
eller delvis upphäva undantaget eller 
besluta att villkoren i punkt 1 fortfarande 
är uppfyllda.

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett undantag enligt punkt 1 får 
beviljas endast på grund av

2. Ett undantag enligt punkt 1 får 
beviljas endast på grund av folkhälsa eller 
allmän säkerhet.

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) allmän moral, utgår

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) folkhälsa, utgår

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) allmän säkerhet. utgår
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Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får på motiverad begäran 
av en grindvakt eller på eget initiativ 
tillfälligt upphäva tillämpningen av den 
relevanta skyldigheten på en eller flera 
enskilda centrala plattformstjänster redan 
före beslutet enligt punkt 1.

I brådskande fall får kommissionen på 
motiverad begäran av en grindvakt eller på 
eget initiativ tillfälligt upphäva 
tillämpningen av den relevanta 
skyldigheten på en eller flera enskilda 
centrala plattformstjänster redan före 
beslutet enligt punkt 1.

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av begäran ska 
kommissionen särskilt beakta effekterna av 
fullgörandet av den särskilda skyldigheten 
på de grunder som anges i punkt 2 samt 
effekterna på den berörda grindvakten och 
på tredje parter. Det tillfälliga upphävandet 
får förenas med villkor och skyldigheter 
som ska fastställas av kommissionen för att 
säkerställa en rimlig balans mellan de mål 
som eftersträvas med skälen i punkt 2 och 
syftena med denna förordning. En sådan 
begäran får göras och beviljas när som 
helst i avvaktan på kommissionens 
bedömning enligt punkt 1.

Vid bedömningen av begäran ska 
kommissionen särskilt beakta effekterna av 
fullgörandet av den särskilda skyldigheten 
på de grunder som anges i punkt 2 samt 
effekterna på den berörda grindvakten och 
på tredje parter. Det tillfälliga, 
tidsbegränsade, upphävandet får förenas 
med villkor och skyldigheter som ska 
fastställas av kommissionen för att 
säkerställa en rimlig balans mellan de mål 
som eftersträvas med skälen i punkt 2 och 
syftena med denna förordning. En sådan 
begäran får göras och beviljas när som 
helst i avvaktan på kommissionens 
bedömning enligt punkt 1.

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 34 för att uppdatera de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6 om den, 
på grundval av en marknadsundersökning 
enligt artikel 17, har fastställt att det finns 
ett behov av nya skyldigheter för att 
åtgärda metoder som begränsar centrala 
plattformstjänsters öppenhet eller som är 
otillbörliga på samma sätt som de metoder 
som omfattas av skyldigheterna i artiklarna 
5 och 6.

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 34 för att uppdatera de befintliga 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 
5 och 6 och lägga till skyldigheter om den, 
på grundval av en marknadsundersökning 
enligt artikel 17, har fastställt att det finns 
ett behov av nya skyldigheter för att 
åtgärda metoder som begränsar centrala 
plattformstjänsters öppenhet eller som är 
otillbörliga på samma sätt som de metoder 
som omfattas av skyldigheterna i artiklarna 
5 och 6. 

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Befogenheten att anta delegerade 
akter enligt punkt 1 ska begränsas till 
något av följande:
a) Utvidgning av någon av de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6 som 
gäller en grindvakts centrala 
plattformstjänst till andra centrala 
plattformstjänster.
b) Angivande på vilket sätt skyldigheterna 
ska genomföras, bland annat genom 
införlivande av de åtgärder som avses i 
artikel 7.2 i skyldigheterna.
c) Utvidgning av skyldigheterna som 
gäller en viss kategori av användare som 
mottagare till att omfatta andra kategorier 
av användare som mottagare. 
d) Komplettering eller ändring av 
skyldigheterna i syfte att göra 
tillämpningen av dem mer ändamålsenlig 
och förhindra att de kringgås.
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Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare, och grindvakten 
erhåller en förmån från företagsanvändare 
som inte står i proportion till den tjänst 
som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändare, eller

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare eller slutanvändare, 
eller grindvakten erhåller en förmån från 
företagsanvändare eller slutanvändare som 
inte står i proportion till den tjänst som 
grindvakten tillhandahåller antingen 
företagsanvändare eller slutanvändare, 

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art.

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men en 
grindvakt samt företag som grindvakten 
tillhör ska inte ägna sig åt något beteende 
som skulle undergräva skyldigheterna, 
oavsett om detta beteende är av 
avtalsmässig, kommersiell, teknisk eller 
annan art, däribland genom produktens 
utformning, struktur, funktion eller 
driftssätt som kan påverka användarnas 
valfrihet och handlingsfrihet, inbegripet 
genom någon form av beteendetekniker 
och gränssnittsdesign eller genom avtal 
med grindvaktens affärspartner.

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 
så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 
det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster.

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, och för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 
så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 
det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster. När slutanvändaren 
gett sitt samtycke till de tjänster som 
företagsanvändaren erbjuder genom den 
berörda centrala plattformstjänsten ska 
det ha företräde framför samtycke som 
ges till grindvakter.

Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller göra det orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter eller val.

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller göra det orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter eller val, de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls till 
företagsanvändare eller slutanvändare som 
utnyttjar de rättigheter eller val som 
fastställs i artiklarna 5 och 6, eller göra det 
orimligt svårt att utöva dessa rättigheter 
eller val, däribland genom att använda 
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s.k. dark patterns eller manipulativa 
strukturer för val, genom att förelägga 
slutanvändarna valmöjligheter på ett sätt 
som inte är neutralt, eller genom att på 
annat sätt undergräva eller hindra 
användarnas handlingsfrihet, 
beslutsfattande eller valfrihet med hjälp 
av strukturen, funktionen eller driftssättet 
för ett användargränssnitt eller en del av 
detta.

Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En grindvakt ska informera kommissionen 
om alla planerade koncentrationer i den 
mening som avses i artikel 3 i förordning 
(EG) nr 139/2004 som involverar en 
annan leverantör av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn, 
oavsett om den är anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

En grindvakt ska informera kommissionen 
om alla planerade koncentrationer i den 
mening som avses i artikel 3 i förordning 
(EG) nr 139/2004, oavsett om den är 
anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Anmälan enligt punkt 1 ska för 
förvärvsobjekten åtminstone redogöra för 
deras årsomsättning inom EES och deras 
globala årsomsättning, för alla relevanta 
centrala plattformstjänster deras respektive 
årsomsättning inom EES, antalet aktiva 
företagsanvändare per år och antalet aktiva 

2. Anmälan enligt punkt 1 ska för 
förvärvsobjekten åtminstone redogöra för 
deras årsomsättning inom EES och deras 
globala årsomsättning, för alla relevanta 
centrala plattformstjänster deras respektive 
årsomsättning inom EES, antalet aktiva 
företagsanvändare per år och antalet aktiva 
slutanvändare per månad, de kategorier av 
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slutanvändare per månad samt skälen för 
den planerade koncentrationen.

personuppgifter som de behandlar samt 
skälen för den planerade koncentrationen 
och dess möjliga konsekvenser för 
företagsanvändares rättigheter och 
intressen.

Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska bedöma hur 
planerade koncentrationer påverkar 
marknadernas öppenhet för konkurrens 
genom att bland annat beakta de faktorer 
som anges i artikel 3.6. Om det efter 
denna bedömning visas att en 
koncentration skulle försvaga 
marknadernas öppenhet ska 
kommissionen införa proportionella 
beteenderelaterade eller strukturella 
korrigerande åtgärder för att säkerställa 
efterlevnad av denna förordning.

Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ytterligare centrala 
plattformstjänster, efter en koncentration 
enligt punkt 1, individuellt uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2 b, ska den 
berörda grindvakten informera 
kommissionen om detta inom tre månader 
från genomförandet av koncentrationen 
och förse kommissionen med den 
information som avses i artikel 3.2.

3. Om det kan påvisas att ytterligare 
centrala plattformstjänster, efter en 
koncentration enligt punkt 1, individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2 b, ska 
den berörda grindvakten informera 
kommissionen om detta inom tre månader 
från genomförandet av koncentrationen 
och förse kommissionen med den 
information som avses i artikel 3.2.

Ändringsförslag 163
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Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av konsumenter som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 
beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år.

1. Inom sex månader efter det att en 
grindvakt betecknats i enlighet med 
artikel 3 ska denna till kommissionen 
lämna in en beskrivning, granskad genom 
en oberoende revision, av alla eventuella 
tekniker för profilering av konsumenter 
och annan digital teknik som används för 
att locka användare att utföra vissa 
handlingar eller förutspå deras 
handlingar, särskilt när det gäller 
prissättning, erbjudanden och 
rangordning, som grindvakten tillämpar på 
eller använder på sina centrala 
plattformstjänster som identifierats i 
enlighet med artikel 3. Denna beskrivning 
ska uppdateras minst en gång per år.

Ändringsförslag 164

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska i samråd med 
Europeiska datatillsynsmannen, 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, det civila 
samhället och experter utarbeta 
standarder och förfaranden för de 
revisioner som utförs i enlighet med punkt 
1. Kommissionen ska på begäran av 
behöriga tillsynsmyndigheter som finns 
representerade i Europeiska 
dataskyddsstyrelsen delge 
revisionsbeskrivningen, liksom allt 
relevant material som samlas in i 
samband med övervakningen av 
grindvakter och som rör behandlingen av 
personuppgifter.
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Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Revisioner som utförs i enlighet 
med punkt 1 ska utföras av organisationer 
som uppfyller följande krav:
a) De är fristående från den berörda 
grindvakten och har inte tillhandahållit 
någon annan tjänst till det företag som 
grindvakten tillhör under de föregående 
12 månaderna.
b) De har dokumenterad sakkunskap på 
området riskhantering och teknisk 
kompetens och kapacitet på området 
digital teknik.
c) De har dokumenterad objektivitet och 
yrkesetik, baserat i synnerhet på 
efterlevnad av uppförandekoder eller 
lämpliga standarder.
d) De har inte granskat samma grindvakt 
i mer än tre år i rad.

Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Kommissionen ska vartannat år 
offentliggöra centrala resultat av den 
granskning som utförts enligt punkt 1. 
Vid offentliggörandet ska hänsyn tas till 
företagens berättigade intresse av att 
deras affärshemligheter skyddas.

Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1d (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Kommissionen ska lämna in 
resultaten av den granskning som utförts 
enligt punkt 1 till de behöriga 
myndigheterna.

Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen kan även be en 
eller flera behöriga nationella 
myndigheter att stödja 
marknadsundersökningen.

Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Den ska sträva 
efter att slutföra sin undersökning genom 
att anta ett beslut i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4 inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

1. Kommissionen får genomföra en 
transparent marknadsundersökning i syfte 
att undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Kommissionen 
ska slutföra sin undersökning genom att 
anta ett beslut i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4 inom sex månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

Ändringsförslag 170

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 
kommissionen sträva efter att meddela sina 
preliminära resultat till den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom sex månader från det att 
undersökningen inleddes. I de preliminära 
slutsatserna ska kommissionen förklara om 
den preliminärt anser att leverantören av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 
kommissionen sträva efter att meddela sina 
preliminära resultat till den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom tre månader från det att 
undersökningen inleddes. I de preliminära 
slutsatserna ska kommissionen förklara om 
den preliminärt anser att leverantören av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

Ändringsförslag 171

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om leverantören av centrala 
plattformstjänster uppfyller tröskelvärdena 
i artikel 3.2, men har lagt fram väl 
underbyggda argument i enlighet med 
artikel 3.4, ska kommissionen sträva efter 
att genom ett beslut enligt punkt 1 slutföra 
marknadsundersökningen inom fem 
månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes. I så fall 
ska kommissionen sträva efter att meddela 
sina preliminära resultat enligt punkt 2 till 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom tre månader från det att 
undersökningen inleddes.

3. Om leverantören av centrala 
plattformstjänster uppfyller tröskelvärdena 
i artikel 3.2, men har lagt fram väl 
underbyggda argument i enlighet med 
artikel 3.4, ska kommissionen genom ett 
beslut enligt punkt 1 slutföra 
marknadsundersökningen så snart som 
möjligt och under alla omständigheter 
senast fem månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes. I så fall 
ska kommissionen sträva efter att meddela 
sina preliminära resultat enligt punkt 2 till 
leverantören av centrala plattformstjänster 
så snart som möjligt och under alla 
omständigheter senast tre månader från 
det att undersökningen inleddes.

Ändringsförslag 172

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den förklara att endast skyldigheter enligt 
artikel 5 b och artikel 6.1 e, f, h är 
tillämpliga på denna grindvakt såsom 
anges i beslutet om beteckning som 
grindvakt. Kommissionen ska endast 
förklara de skyldigheter tillämpliga som 
är lämpliga och nödvändiga för att 
förhindra att den berörda grindvakten på ett 
otillbörligt sätt uppnår en fast förankrad 
och varaktig ställning i sin verksamhet. 
Kommissionen ska ompröva betecknandet 
som grindvakt i enlighet med förfarandet i 
artikel 4.

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den på grundval av en anmälan i enlighet 
med artikel 12.1 förklara att skyldigheter 
enligt artiklarna 5 och 6 är tillämpliga på 
denna grindvakt såsom anges i beslutet om 
beteckning som grindvakt, och därigenom 
förhindra att den berörda grindvakten på ett 
otillbörligt sätt uppnår en fast förankrad 
och varaktig ställning i sin verksamhet. 
Kommissionen ska ompröva betecknandet 
som grindvakt i enlighet med förfarandet i 
artikel 4.

Ändringsförslag 173

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadsundersökning av systematisk 
bristande efterlevnad

Marknadsundersökning av systematisk 
bristande efterlevnad eller koncentration 
som försvagar marknadernas öppenhet

Ändringsförslag 174

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt systematiskt har åsidosatt 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 och ytterligare har stärkt eller 

1. Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning för att undersöka 
om en grindvakt systematiskt har brutit 
mot bestämmelserna. Om 
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utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt artikel 
3.1, får kommissionen genom beslut som 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga 
en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till åsidosättandet 
och som är nödvändiga för att säkerställa 
efterlevnaden av denna förordning. 
Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

marknadsundersökningen visar att en 
grindvakt systematiskt har åsidosatt de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6 och ytterligare har stärkt eller 
utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt artikel 
3.1, får kommissionen genom beslut som 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga 
en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder, 
inbegripet separation eller avyttring av en 
verksamhet om så är lämpligt enligt 
konkurrenslagstiftningen, som är 
effektiva och nödvändiga för att säkerställa 
efterlevnaden av denna förordning. 
Kommissionen får kräva att korrigerande 
åtgärder prövas för att optimera deras 
ändamålsenlighet. Kommissionen ska 
avsluta sin undersökning genom att anta ett 
beslut så snart som möjligt och under alla 
omständigheter senast sex månader från 
det att marknadsundersökningen inleddes.

Ändringsförslag 175

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får endast införa 
strukturella korrigerande åtgärder enligt 
punkt 1 om det antingen inte finns någon 
lika effektiv beteendekorrigerande åtgärd 
eller om en lika effektiv 
beteendekorrigerande åtgärd skulle vara 
mer betungande för den berörda 
grindvakten än den strukturella 
korrigerande åtgärden.

2. Kommissionen får också införa 
strukturella korrigerande åtgärder enligt 
punkt 1 om den anser att det är effektivare 
än beteendekorrigerande åtgärder för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6. Sådana 
strukturella åtgärder kan omfatta och inte 
begränsas till något av följande:

a) Separering av affärsenheter.
b) Uppdelning och horisontell 
indelning av tjänster.
c) Ändringar av grindvakternas 
finansieringsmodell. 
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d) Frigörande av finansiella fördelar 
för slutanvändarna.

Ändringsförslag 176

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, om kommissionen har 
utfärdat minst tre beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot en grindvakt med 
avseende på någon av dess centrala 
plattformstjänster inom en period av fem år 
före antagandet av beslutet om att inleda en 
marknadsundersökning inför ett eventuellt 
antagande av ett beslut enligt denna artikel.

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, så snart kommissionen 
har utfärdat minst två beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot en grindvakt med 
avseende på någon av dess centrala 
plattformstjänster inom en period av fem år 
före antagandet av beslutet om att inleda en 
marknadsundersökning inför ett eventuellt 
antagande av ett beslut enligt denna artikel. 
Denna omständighet ska betraktas som en 
försvårande omständighet när böter och 
viten fastställs i enlighet med artiklarna 
26 och 27.

Ändringsförslag 177

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En grindvakt ska anses ha stärkt 
eller utvidgat sin ställning som grindvakt 
ytterligare i förhållande till egenskaperna 
enligt artikel 3.1, om dess inverkan på den 
inre marknaden har ökat ytterligare, om 
dess betydelse som nätport för 
företagsanvändare för att nå ut till 
slutanvändare har ökat ytterligare eller om 
grindvakten har en ytterligare fast 
förankrad och varaktig ställning i sin 
verksamhet.

4. En grindvakt ska anses ha stärkt 
eller utvidgat sin ställning som grindvakt 
ytterligare i förhållande till egenskaperna 
enligt artikel 3.1, om dess inverkan på den 
inre marknaden har ökat ytterligare, 
särskilt inom nya marknadssegment, om 
dess betydelse som nätport för 
företagsanvändare för att nå ut till 
slutanvändare har ökat ytterligare eller om 
grindvakten har en ytterligare fast 
förankrad och varaktig ställning i sin 
verksamhet.
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Ändringsförslag 178

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska meddela den 
berörda grindvakten sina invändningar 
inom sex månader från det att 
undersökningen inleddes. I sina 
invändningar ska kommissionen förklara 
om den preliminärt anser att villkoren i 
punkt 1 är uppfyllda och vilken 
korrigerande åtgärd eller vilka 
korrigerande åtgärder som den preliminärt 
anser vara nödvändiga och proportionella.

5. Kommissionen ska meddela den 
berörda grindvakten sina invändningar så 
snart som möjligt och under alla 
omständigheter senast tre månader från 
det att undersökningen inleddes. I sina 
invändningar ska kommissionen förklara 
om den preliminärt anser att villkoren i 
punkt 1 är uppfyllda och vilken 
korrigerande åtgärd eller vilka 
korrigerande åtgärder som den preliminärt 
anser vara effektiva och nödvändiga.

Ändringsförslag 179

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får när som helst 
under marknadsundersökningen förlänga 
dess varaktighet om förlängningen är 
motiverad av objektiva skäl och 
proportionell. Förlängningen kan gälla den 
tidsfrist inom vilken kommissionen måste 
framföra sina invändningar eller tidsfristen 
för antagande av det slutliga beslutet. Den 
sammanlagda varaktigheten av en eller 
flera förlängningar enligt denna punkt får 
inte överstiga sex månader. Kommissionen 
får överväga åtaganden enligt artikel 23 
och göra dem bindande i sitt beslut.

6. Kommissionen får när som helst 
under marknadsundersökningen förlänga 
dess varaktighet om förlängningen är 
motiverad av objektiva skäl och 
proportionell. Förlängningen kan gälla den 
tidsfrist inom vilken kommissionen måste 
framföra sina invändningar eller tidsfristen 
för antagande av det slutliga beslutet. Den 
sammanlagda varaktigheten av en eller 
flera förlängningar enligt denna punkt får 
inte överstiga tre månader. Kommissionen 
får överväga åtaganden enligt 
artikel 23 och göra dem bindande i sitt 
beslut, utan att det påverkar efterlevnaden 
av de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6.
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 Ändringsförslag 180

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast 24 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. 
Marknadsundersökningen ska innefatta 
offentliga och öppna samråd med alla 
berörda parter, inbegripet små och 
medelstora företag och 
konsumentföreträdare. Kommissionen ska 
utfärda en offentlig rapport senast 18 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

Ändringsförslag 181

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kommissionen antar ett beslut om att 
inleda ett förfarande ska den samla alla 
relevanta resultat och all relevant 
information till stöd för beslutet i en 
rapport som ska läggas fram för 
Europaparlamentet och medlemsstaterna 
och offentliggöras på kommissionens 
officiella webbplats. Kommissionen ska i 
rapporten inte röja information som 
omfattas av tystnadsplikt enligt artikel 31.
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Ändringsförslag 182

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen kräver att 
företag och företagssammanslutningar ska 
lämna information genom beslut, ska den 
ange syftet med begäran, precisera vilken 
information som begärs och fastställa den 
frist inom vilken informationen ska 
lämnas. Om kommissionen kräver att 
företag ska ge tillgång till sina databaser 
och algoritmer ska den ange den rättsliga 
grunden för och syftet med begäran samt 
fastställa den tidsfrist inom vilken detta ska 
tillhandahållas. Den ska också ange de 
sanktioner som föreskrivs i artikel 26 och 
ange eller förelägga de viten som 
föreskrivs i artikel 27. Den ska vidare 
upplysa om rätten att få beslutet prövat av 
domstolen.

4. Om kommissionen kräver att 
företag och företagssammanslutningar ska 
lämna information genom beslut, ska den 
ange syftet med begäran, precisera vilken 
information som begärs och fastställa den 
frist inom vilken informationen ska 
lämnas. Om kommissionen kräver att 
företag ska ge tillgång till sina databaser 
och algoritmer ska den ange syftet med 
begäran, precisera vilken information som 
begärs, ange vilken information som krävs 
och fastställa den frist inom vilken 
informationen ska lämnas. Den ska också 
ange de sanktioner som föreskrivs i artikel 
26 och ange eller förelägga de viten som 
föreskrivs i artikel 27. Den ska vidare 
upplysa om rätten att få beslutet prövat av 
domstolen.

Ändringsförslag 183

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På begäran av kommissionen ska 
medlemsstaternas regeringar och 
myndigheter förse kommissionen med all 
information som den behöver för att kunna 
fullgöra de uppgifter som den tilldelas 
genom denna förordning.

6. På begäran av kommissionen ska 
medlemsstaternas regeringar och behöriga 
nationella myndigheter förse 
kommissionen med all information som 
den behöver för att kunna fullgöra de 
uppgifter som den tilldelas genom denna 
förordning.

Ändringsförslag 184

Förslag till förordning
Artikel 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får höra varje fysisk eller 
juridisk person som samtycker till detta, i 
syfte att samla in information om frågor 
som har samband med föremålet för en 
utredning, inbegripet när det gäller 
övervakning, genomförande och 
efterlevnadskontroll av bestämmelserna i 
denna förordning.

Kommissionen och de behöriga nationella 
myndigheterna får i enlighet med artikel 
32a höra varje fysisk eller juridisk person 
som samtycker till detta, i syfte att samla in 
information om frågor som har samband 
med föremålet för en utredning, i enlighet 
med artiklarna 7, 16, 17, 25 och 26, 
inbegripet när det gäller övervakning, 
genomförande och efterlevnadskontroll av 
bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag 185

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genomföra 
inspektioner på plats i ett företags eller en 
företagssammanslutnings lokaler.

1. Kommissionen får efter en 
föranmälan genomföra inspektioner på 
plats i ett företags eller en 
företagssammanslutnings lokaler.

Ändringsförslag 186

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kontroller på plats får också 
genomföras med hjälp av revisorer eller 
experter som utsetts av kommissionen i 
enlighet med artikel 24.2.

2. Kontroller på plats ska också 
genomföras med hjälp av revisorer eller 
experter som utsetts av kommissionen i 
enlighet med artikel 24.2, däribland minst 
en expert på området 
konsumenträttigheter. Medlemsstaterna 
får rekommendera experter från sina 
behöriga nationella myndigheter.

Ändringsförslag 187
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid inspektioner på plats får 
kommissionen och de revisorer eller 
experter som den utsett begära att företaget 
eller företagssammanslutningen ger 
tillgång till och redogör för sin 
organisation sitt funktionssätt, sina it-
system, sina algoritmer, sin datahantering 
och sin affärsverksamhet. Kommissionen 
och de revisorer eller experter som den 
utsett får ställa frågor till nyckelpersonal.

3. Vid inspektioner på plats får 
kommissionen och de revisorer eller 
experter som den utsett begära att företaget 
eller företagssammanslutningen ger 
tillgång till och redogör för sin 
organisation sitt funktionssätt, sina it-
system, sina algoritmer, sin datahantering 
och sin affärsverksamhet. Kommissionen 
ska utse roterande revisorer eller 
expertgrupper inom företaget för 
kontinuerlig och direkt tillgång till data 
och algoritmer. Grupperna bör 
genomföra beteendeexperiment för att 
utvärdera algoritmen och användningen 
av data. Kommissionen och de revisorer 
eller experter som den utsett får ställa 
frågor till nyckelpersonal.

Ändringsförslag 188

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Anmälningsmekanism för 

företagsanvändare och slutanvändare
1. Konkurrenter, företagsanvändare 
och slutanvändare av de centrala 
plattformstjänsterna får till kommissionen 
eller de nationella tillsynsmyndigheterna 
anmäla metoder eller beteenden från 
grindvakters sida som omfattas av denna 
förordnings tillämpningsområde, 
inbegripet bristande efterlevnad. 
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
informera varandra om sådana 
anmälningar. 
2. När kommissionen anser att en 
anmälan som avses i punkt 1 är en 
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prioritering för verkställighet ska den 
inom fyra månader efter mottagandet av 
anmälan undersöka och utfärda ett 
motiverat beslut om huruvida den har för 
avsikt att inleda en undersökning enligt 
artiklarna 14, 15, 16 eller 17. 
Kommissionen ska meddela den 
ursprungliga anmälaren samt 
offentliggöra sitt beslut. 
3. Om kommissionen inte inleder ett 
sådant förfarande eller en sådan 
undersökning, i strid med den rådgivande 
kommittén begäran, ska den anta ett 
motiverat yttrande med angivande av 
skälen till detta.

Ändringsförslag 189

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I brådskande fall, på grund av 
risken för allvarlig och irreparabel skada 
för grindvakternas företagsanvändare eller 
slutanvändare får kommissionen genom 
beslut i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 besluta 
om interimistiska åtgärder mot en 
grindvakt på grundval av ett prima facie-
konstaterande av en överträdelse av 
artiklarna 5 eller 6.

1. (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 190

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen får, i brådskande 
fall och på grund av risken för allvarlig 
och irreparabel skada för grindvakternas 
företagsanvändare eller slutanvändare, 
till följd av nya metoder från 
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grindvakternas sida som kan anses 
orättvisa eller begränsa de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet i enlighet 
med artikel 10.2, beordra interimistiska 
åtgärder mot sådana grindvakter för att 
förhindra att en sådan risk förverkligas, 
genom beslut som antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4.

Ändringsförslag 191

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den berörda grindvakten under 
förfaranden enligt artikel 16 eller 25 
erbjuder åtaganden för de relevanta 
centrala plattformstjänsterna för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som föreskrivs i artiklarna 5 och 6, får 
kommissionen genom beslut som antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 göra dessa 
åtaganden bindande för den grindvakten 
och förklara att det inte finns några 
ytterligare skäl att vidta åtgärder.

1. Om den berörda grindvakten under 
förfaranden enligt artikel 16 eller 25 
erbjuder åtaganden för de relevanta 
centrala plattformstjänsterna för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som föreskrivs i artiklarna 5 och 6, får 
kommissionen genom beslut som antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 göra dessa 
åtaganden bindande för den grindvakten 
och förklara att det inte finns några 
ytterligare skäl att vidta åtgärder. 
Kommissionen får när så är lämpligt 
kräva att åtagandena prövas för att 
optimera deras ändamålsenlighet.

Ändringsförslag 192

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, på begäran eller 
på eget initiativ, genom beslut återuppta 
det relevanta förfarandet, om

2. Kommissionen får, på begäran från 
en eller flera nationella behöriga 
myndigheter eller på eget initiativ, genom 
beslut återuppta det relevanta förfarandet, 
om
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Ändringsförslag 193

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) de åtgärder som grindvakten 
föreslår har visat sig vara ineffektiva för 
att säkerställa efterlevnaden av 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6,

Ändringsförslag 194

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakning av skyldigheter och åtgärder Rapportering och övervakning av 
skyldigheter och åtgärder

Ändringsförslag 195

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna enligt punkt 1 får 
omfatta utnämning av oberoende externa 
experter och revisorer som ska bistå 
kommissionen med övervakningen av 
skyldigheterna och åtgärderna och förse 
kommissionen med särskild expertis eller 
kunskap.

2. Kommissionen ska säkerställa att 
tillräckligt många fast anställda 
uteslutande ägnar sig åt verksamhet som 
avser ett effektivt genomförande av denna 
förordning. Åtgärderna enligt punkt 1 ska 
omfatta utnämning av oberoende externa 
experter och revisorer, däribland från 
behöriga oberoende nationella 
myndigheter, enligt artikel 32, eller 
konsumenträttsorganisationer, som ska 
ges fullständig tillgång till grindvakten 
och bistå kommissionen med 
övervakningen av skyldigheterna och 
åtgärderna och förse kommissionen med 
särskild expertis eller kunskap. Dessa 
externa experter och revisorer ska under 
de 12 månader som föregår 
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kommissionens utnämning av dem inte ha 
några avtalsförbindelser med 
grindvakterna.

Ändringsförslag 196

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta ett beslut 
om bristande efterlevnad i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4, om den konstaterar att en grindvakt 
underlåter att uppfylla ett eller flera av 
följande krav:

1. Kommissionen ska, inom 
sex månader efter att förfarandena enligt 
artikel 18 inleddes, anta ett beslut om 
bristande efterlevnad i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4, om den konstaterar att en grindvakt 
underlåter att uppfylla ett eller flera av 
följande krav:

Ändringsförslag 197

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist och förklara hur den 
planerar att följa beslutet.

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist, men senast inom tre 
månader, och införa lämpliga 
korrigerande åtgärder enligt vad som är 
nödvändigt och som står i proportion till 
överträdelsen för att säkerställa ett 
effektivt fullgörande av skyldigheterna 
enligt artiklarna 5 och 6 och återupprätta 
öppna och rättvisa marknader. 
Kommissionen får när så är lämpligt 
kräva att korrigerande åtgärder prövas för 
att optimera deras ändamålsenlighet. 



PE692.792v02-00 364/644 RR\1244436SV.docx

SV

Ändringsförslag 198

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Grindvakten ska förse 
kommissionen med en beskrivning av de 
åtgärder den vidtagit för att säkerställa 
efterlevnad av det beslut som antagits 
enligt punkt 1.

4. Grindvakten ska förse 
kommissionen med en beskrivning av de 
åtgärder den vidtagit för att säkerställa 
efterlevnad av det beslut som antagits 
enligt punkt 1. Om överträdelsen fortsätter 
efter en översyn av de åtgärder som 
grindvakten vidtagit ska kommissionen 
föreslå ändringar av dessa åtgärder för att 
säkerställa fullständig efterlevnad av 
skyldigheterna enligt artiklarna 5 och 6.

Ändringsförslag 199

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I det beslut som avses i artikel 25 
får kommissionen ålägga grindvakten böter 
på högst 10 % av dess totala omsättning 
under det föregående räkenskapsåret, om 
den konstaterar att grindvakten uppsåtligen 
eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla

1. I det beslut som avses i artikel 
25 får kommissionen ålägga grindvakten 
böter på högst 10 % av dess totala globala 
omsättning under det föregående 
räkenskapsåret, om den konstaterar att 
grindvakten uppsåtligen eller av 
oaktsamhet underlåter att uppfylla

Ändringsförslag 200

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på tre år.

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på fem år.
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Ändringsförslag 201

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om kommissionen anser det 
nödvändigt får den också höra andra 
fysiska eller juridiska personer innan den 
fattar de beslut som avses i punkt 1. En 
begäran från sådana personer om att bli 
hörda ska bifallas, om de kan påvisa ett 
tillräckligt intresse. Nationella behöriga 
myndigheter får också begära att 
kommissionen hör andra fysiska eller 
juridiska personer med tillräckligt 
intresse.

Ändringsförslag 202

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Berörda grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar får lämna sina 
synpunkter på kommissionens preliminära 
slutsatser inom en tidsfrist som 
kommissionen ska fastställa i sina 
preliminära slutsatser och som inte får vara 
kortare än 14 dagar.

2. Berörda grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar och 
tredje parter med ett berättigat intresse 
och som påverkas av den berörda 
grindvaktens beteende får lämna sina 
synpunkter på kommissionens preliminära 
slutsatser inom en tidsfrist som 
kommissionen ska fastställa i sina 
preliminära slutsatser och som inte får vara 
kortare än 14 dagar.

Ändringsförslag 203

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska grunda sina 
beslut endast på invändningar som berörda 
grindvakter, företag och 

3. Kommissionen ska grunda sina 
beslut endast på invändningar som berörda 
grindvakter, företag, 
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företagssammanslutningar har kunnat yttra 
sig om.

företagssammanslutningar samt relevanta 
berörda fysiska och juridiska tredje 
personer har kunnat yttra sig om.

Ändringsförslag 204

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Fysiska eller juridiska personer 
som kan påvisa ett berättigat intresse ska 
ha rätt att lämna in klagomål när det 
gäller icke-betecknande som grindvakter 
och grindvakters bristande efterlevnad 
och systematiska bristande efterlevnad av 
sina skyldigheter enligt denna förordning.

Ändringsförslag 205

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Ansvarsskyldighet

1. Kommissionen ska anta en 
årsrapport om den digitala ekonomins 
tillstånd. Denna rapport ska innehålla en 
analys av grindvakternas 
marknadsställning, inflytande och 
affärsmodeller på den gemensamma 
marknaden. Rapporten ska innefatta en 
sammanfattning av verksamheten på 
området, särskilt tillsynsåtgärder som 
antagits enligt kapitlen II och IV i denna 
förordning samt en bedömning av 
huruvida konkurrensreglerna, 
bestämmelserna i denna förordning (och 
förordning XX/2021, rättsakten om 
digitala tjänster) och nuvarande 
efterlevnadsnivåer är tillräckliga för att 
hantera konkurrensbegränsande beteende 
och säkerställa att de digitala 
marknaderna är öppna och rättvisa. 
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Denna årsrapport ska också innehålla en 
bedömning av de revisionsrapporter som 
avses i artikel 13 och en social 
konsekvensbedömning som bedömer nya 
digitala produkter och tjänster och deras 
potentiella inverkan på psykisk hälsa, 
användarbeteende, desinformation, 
polarisering och demokrati. Vid 
fullgörandet av detta mandat ska 
kommissionen samordna sina tillsyns- 
och övervakningsinsatser med de insatser 
som föreskrivs i rättsakten om digitala 
tjänster, för att uppnå bästa möjliga 
synergieffekter. 
2. Europaparlamentet får genom 
sina behöriga utskott årligen avge ett 
yttrande om kommissionens rapport, 
inbegripet förslag om 
marknadsundersökningar av nya tjänster 
och nya metoder enligt artikel 17. 
3. Kommissionen ska inom fem 
veckor efter mottagandet skriftligen 
besvara Europaparlamentets yttrande 
samt besvara alla krav på åtgärder 
beträffande artikel 17, samt tillhandahålla 
motiveringar för uteblivna åtgärder, och 
alla frågor som Europaparlamentet eller 
rådet riktar till kommissionen. 
4. På Europaparlamentets begäran 
ska kommissionen delta i en utfrågning 
inför Europaparlamentet. En utfrågning 
ska äga rum minst två gånger om året. 
Respektive kommissionsledamot ska, på 
begäran, göra ett uttalande inför 
Europaparlamentet och besvara alla 
eventuella frågor från dess ledamöter. 
Dessutom ska en kontinuerlig 
högnivådialog mellan Europaparlamentet 
och kommissionen säkerställas genom 
utbyten som äger rum minst fyra gånger 
per år. 

Ändringsförslag 206

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den information som samlas in i 
enlighet med artiklarna 3, 12, 13, 19, 20 
och 21 ska endast användas för de ändamål 
som avses i denna förordning.

1. Den information som samlas in i 
enlighet med artiklarna 3, 19, 20 och 
21 ska endast användas för de ändamål 
som avses i denna förordning.

Ändringsförslag 207

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar det utbyte och 
den användning av information som 
tillhandahålls för att användas i enlighet 
med artiklarna 32 och 33, får 
kommissionen, medlemsstaternas 
myndigheter, deras tjänstemän, anställda 
och övriga personer som arbetar under 
dessa myndigheters övervakning liksom 
fysiska eller juridiska personer, inbegripet 
revisorer och experter som utnämnts i 
enlighet med artikel 24.2, inte röja 
information som de har inhämtat eller 
utbytt med stöd av denna förordning och 
som är av sådant slag att den omfattas av 
tystnadsplikt. Denna skyldighet ska också 
gälla för alla företrädare och experter från 
medlemsstater som deltar i någon av de 
verksamheter som bedrivs av den 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader i enlighet med artikel 32.

2. Utan att det påverkar det utbyte och 
den användning av information som 
tillhandahålls för att användas i enlighet 
med artiklarna 12, 13, 32 och 33, får 
kommissionen, medlemsstaternas 
myndigheter, deras tjänstemän, anställda 
och övriga personer som arbetar under 
dessa myndigheters övervakning liksom 
fysiska eller juridiska personer, inbegripet 
revisorer och experter som utnämnts i 
enlighet med artikel 24.2, inte röja 
information som de har inhämtat eller 
utbytt med stöd av denna förordning och 
som är av sådant slag att den omfattas av 
tystnadsplikt. Denna skyldighet ska också 
gälla för alla företrädare och experter från 
medlemsstater som deltar i någon av de 
verksamheter som bedrivs av den 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader i enlighet med artikel 32.

Ändringsförslag 208

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Europeiska högnivågruppen för digitala 

tillsynsmyndigheter 
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1. Kommissionen ska inrätta en 
europeisk högnivågrupp för digitala 
tillsynsmyndigheter i form av en 
expertgrupp som består av företrädare för 
samtliga medlemsstaters behöriga 
myndigheter, kommissionen och andra 
företrädare för behöriga 
konkurrensmyndigheter inom specifika 
sektorer, inklusive konkurrens, dataskydd 
och elektronisk kommunikation.
2. Högnivågruppens arbete kan 
organiseras i expertarbetsgrupper som 
bildar specialistgrupper inom olika 
rättsliga områden och som förser 
kommissionen med omfattande expertis.

Ändringsförslag 209

Förslag till förordning
Artikel 31b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31b
Uppgifter för den europeiska 
högnivågruppen för digitala 

tillsynsmyndigheter
1. Expertgruppen ska ha följande 
uppgifter:
a) Underlätta samarbete och 
samordning mellan kommissionen och 
medlemsstaterna kring 
verkställighetsåtgärder genom att främja 
utbyte av information och bästa praxis om 
deras arbete och principer och praxis för 
beslutsfattande i syfte att utveckla en 
konsekvent regleringsstrategi och undvika 
motstridiga beslut.
b) Bistå kommissionen med 
rådgivning, yttranden, analyser och 
sakkunskap för att övervaka 
efterlevnaden av denna förordning,
c) Ge bakgrundsanalys med avseende 
på utfärdandet av rekommendationer för 
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uppdatering av de skyldigheter som avses 
i artiklarna 5 och 6, när så är lämpligt.
d) På kommissionens begäran 
tillhandahålla teknisk rådgivning och 
expertis innan ett specificeringsbeslut 
enligt artikel 7 antas.
e) Lämna rekommendationer till 
kommissionen om behovet av att 
genomföra marknadsundersökningar i 
enlighet med artiklarna 14, 15, 16, 16a 
och 17.
f) Ge teknisk rådgivning och 
sakkunskap till kommissionen vid 
utarbetandet av lagstiftningsförslag och 
politiska initiativ, inbegripet enligt artikel 
38.
2. Högnivågruppen för digitala 
tillsynsmyndigheter ska vartannat år 
rapportera om sin verksamhet till 
Europaparlamentet och lägga fram 
rekommendationer och politiska förslag 
om hur man kan öka relevansen hos 
unionens politik och lagstiftning och 
möjliggöra ett konsekvent genomförande 
av denna politik och lagstiftning på 
nationell nivå.

Ändringsförslag 210

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av 
rådgivande kommittén för digitala 
marknader. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011. Varje 
medlemsstat ska utse två företrädare i 
kommittén, och säkerställa en jämn 
könsfördelning. Om de utsedda 
företrädarna är förhindrade att närvara 
får andra företrädare ersätta dem. Minst 
en av företrädarna för en medlemsstat ska 
vara behörig i frågor som rör 
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handelsbegränsande metoder, missbruk 
av dominerande ställning och andra 
former av ensidigt beteende. 
Medlemsstaterna ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
deras företrädare iakttar kravet på skydd 
av konfidentiell information.

Ändringsförslag 211

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den rådgivande kommittén ska 
bestå av företrädare för medlemsstaternas 
behöriga myndigheter. Den rådgivande 
kommittén får till sina sammanträden 
bjuda in relevanta företrädare för 
företagsanvändare och slutanvändare, 
forskning, den akademiska världen, det 
civila samhället och andra relevanta 
berörda parter och låta dem delta i 
kommitténs arbete. De inbjudna berörda 
parterna ska vara geografiskt fördelade. 
Vid möten där särskilda frågor diskuteras 
ska medlemsstaterna kunna utse 
ytterligare en företrädare från en 
myndighet med relevant expertis för de 
specifika frågorna. Detta påverkar inte 
kommittéledamöternas möjlighet att bistås 
av andra experter från medlemsstaterna.

Ändringsförslag 212

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Samarbete och samordning med 

medlemsstaterna
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1. I enlighet med principerna i artikel 
1 ska kommissionen säkerställa den 
korrekta tillämpningen av denna 
förordning. För att säkerställa den 
faktiska verkställbarheten och ett 
enhetligt genomförande ska 
kommissionen stödja sig på de behöriga 
nationella konkurrensmyndigheternas 
sakkunskap.
2. Kommissionen får uppmana de 
behöriga nationella 
konkurrensmyndigheterna samt övriga 
relevanta behöriga myndigheter att stödja 
kommissionens marknadsundersökning 
eller förfarande enligt artiklarna 7.2, 15, 
16, 17, 19 och 20 genom att samla in 
information och tillhandahålla 
sakkunskap eller genom att samla in 
klagomål som ska vidarebefordras till 
kommissionen. De behöriga nationella 
konkurrensmyndigheterna ska inte fatta 
beslut som strider mot ett beslut som 
antagits av kommissionen.
3. Medlemsstaterna ska utse en 
behörig myndighet som ska övervaka 
efterlevnaden av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning och 
regelbundet rapportera till kommissionen 
om efterlevnaden av denna förordning.
4. När de nationella behöriga 
myndigheterna samlar in tillräckliga bevis 
för betecknande av en grindvakt, 
bristande efterlevnad av de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6 eller 
behovet av att lägga till nya skyldigheter, 
ska de begära att en 
marknadsundersökning inleds i enlighet 
med artikel 33.

Ändringsförslag 213

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

1. Om en eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artiklarna 15, 16 och 
17 eftersom de anser att det finns rimliga 
skäl att misstänka att en leverantör av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt, att en grindvakt inte 
uppfyller sina skyldigheter enligt 
artiklarna 5 och 6, att det finns rimliga 
skäl att misstänka att en eller flera typer 
av metoder kan vara orättvisa eller inte 
beaktas på ett effektivt sätt i denna 
förordning och att de kan begränsa 
centrala plattformstjänsters öppenhet, ska 
kommissionen snarast möjligt, men under 
alla omständigheter senast inom fyra 
månader, undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning och 
anta ett beslut. Om kommissionen 
beslutar att det saknas skäl för att inleda 
en marknadsundersökning ska den 
offentliggöra ett motiverat yttrande.

Ändringsförslag 214

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska lägga fram 
bevis till stöd för sin begäran.

2. Medlemsstaterna ska lägga fram 
bevis till stöd för sin begäran. Sådana 
bevis som tillhandahålls av de behöriga 
nationella myndigheterna ska särskilt 
omfatta information som gör det möjligt 
att fastställa huruvida de allmänna 
villkoren för tillträde till centrala 
plattformstjänster är rättvisa, inbegripet 
när det gäller inkomstflöden från reklam, 
och fördelningen av lämpliga 
inkomstandelar till tredje parts 
rättsinnehavare.

Ändringsförslag 215
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Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska offentliggöra de 
beslut som den fattar enligt artiklarna 3, 7, 
8, 9, 15, 16, 17, 22, 23.1, 25, 26 och 27. I 
ett sådant offentliggörande ska de berörda 
parternas namn och huvuddragen i beslutet 
anges, inbegripet ålagda påföljder.

1. Kommissionen ska offentliggöra de 
beslut som den fattar enligt artiklarna 3, 7, 
8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23.1, 25, 26, 27 
och 33. I ett sådant offentliggörande ska de 
berörda parternas namn och huvuddragen i 
beslutet anges, inbegripet ålagda påföljder, 
samt skälen till beslutet.

Ändringsförslag 216

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Sammanträden mellan företrädare 
för grindvakter och medlemmar av den 
rådgivande kommittén för den digitala 
marknaden eller kommissionen ska 
offentliggöras på kommissionens 
officiella webbplats. I detta syfte ska 
registreringen i EU:s öppenhetsregister 
vara obligatorisk för grindvakter, företag 
och företagssammanslutningar i enlighet 
med artikel 3.1 i denna förordning.

Ändringsförslag 217

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med avseende på 
följande: 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 
23, 25 och 30

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med avseende på 
följande: 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 
23, 25 och 30

Ändringsförslag 218
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Förfarandet för kommissionens 
samråd med högnivågruppen för digitala 
tillsynsmyndigheter när den utför sina 
uppgifter enligt artiklarna 6, 7, 10, 16, 17, 
24 och 25.

Ändringsförslag 219

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De praktiska arrangemangen för det 
samarbete och den samordning mellan 
kommissionen och medlemsstaterna som 
föreskrivs i artikel 1.7.Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4. Innan kommissionen vidtar 
åtgärder enligt punkt 1 ska den 
offentliggöra ett utkast till dessa åtgärder 
och ge alla berörda parter tillfälle att 
framföra sina synpunkter inom den tid som 
kommissionen fastställer, vilken inte får 
understiga en månad.

2. De praktiska arrangemangen för det 
samarbete och den samordning mellan 
kommissionen och medlemsstaterna som 
föreskrivs i artikel 1.7. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4. Innan kommissionen vidtar 
åtgärder enligt punkt 1 ska den 
offentliggöra ett utkast till dessa åtgärder 
och ge alla berörda parter, inbegripet 
företrädare för slutanvändare och det 
civila samhället, tillfälle att framföra sina 
synpunkter inom den tid som 
kommissionen fastställer, vilken inte får 
understiga en månad.

Ändringsförslag 220

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.6 och 9.1 ska 
ges till kommissionen för en period på fem 
år från och med den DD/MM/ÅÅÅÅ. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.6, 9.1 och 
10.1 ska ges till kommissionen för en 
period på fem år från och med den 
DD/MM/ÅÅÅÅ. Kommissionen ska 
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delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på fem 
år. Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden på fem år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag 221

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.6 och 9.1 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.6, 9.1 och 10.1 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

Ändringsförslag 222

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvärderingarna ska fastställa om 
det kan komma att krävas ytterligare regler, 
bland annat avseende förteckningen över 
centrala plattformstjänster i artikel 2.2 och 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 och efterlevnadskontrollen av dem, 
för att säkerställa att digitala marknader i 
hela unionen är öppna och rättvisa. Till 
följd av utvärderingarna ska kommissionen 

2. Utvärderingarna ska fastställa om 
det kan komma att krävas att ytterligare 
regler införs, eller att befintliga regler 
avskaffas, bland annat avseende 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster i artikel 2.2 och de 
skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och 
efterlevnadskontrollen av dem, för att 
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vidta ändamålsenliga åtgärder, som kan 
inbegripa lagstiftningsförslag.

säkerställa att digitala marknader i hela 
unionen är öppna och rättvisa. Till följd av 
utvärderingarna ska kommissionen vidta 
ändamålsenliga åtgärder, som kan 
inbegripa lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 223

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska rapportera om 
genomförandet av denna förordning i sin 
årsrapport om konkurrenspolitik.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)
(COM(2020)0842 – C9 – 2020/0374(COD))

Föredragande av yttrande: Markus Ferber

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Företagsanvändarna och 
slutanvändarna av grindvakternas centrala 
plattformstjänster bör därför garanteras 
lämpliga unionsomfattande 
regleringsmässiga skyddsåtgärder mot 
otillbörligt beteende av grindvakter för att 
underlätta gränsöverskridande 
affärsverksamhet inom unionen och 
därigenom skapa en bättre fungerande inre 
marknad och för att åtgärda befintlig eller 
sannolik ökande fragmentering på de 
specifika områden som omfattas av denna 
förordning. Grindvakterna tenderar att anta 
globala eller åtminstone alleuropeiska 
affärsmodeller och algoritmiska strukturer, 
men de kan tillämpa och har i vissa 
tillämpat olika affärsvillkor och 
affärspraxis i olika medlemsstater, vilket 

(7) Företagsanvändarna och 
slutanvändarna av grindvakternas centrala 
plattformstjänster bör därför garanteras 
lämpliga unionsomfattande 
regleringsmässiga skyddsåtgärder mot 
otillbörligt beteende av grindvakter för att 
underlätta gränsöverskridande 
affärsverksamhet inom unionen och 
därigenom skapa en bättre fungerande inre 
marknad och för att åtgärda befintlig eller 
sannolik ökande fragmentering på de 
specifika områden som omfattas av denna 
förordning. Kommissionen bör utfärda 
riktlinjer för att främja ansvarsfullt 
beteende, öppenhet och rättssäkerhet och 
därigenom öka användarnas förtroende, i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning. Grindvakterna tenderar att anta 
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riskerar att skapa skillnader i 
konkurrensvillkoren för användarna av 
grindvakternas centrala plattformstjänster, 
till nackdel för integrationen inom den inre 
marknaden.

globala eller åtminstone alleuropeiska 
affärsmodeller och algoritmiska strukturer, 
men de kan tillämpa och har i vissa 
tillämpat olika affärsvillkor och 
affärspraxis i olika medlemsstater, vilket 
riskerar att skapa skillnader i 
konkurrensvillkoren för användarna av 
grindvakternas centrala plattformstjänster, 
till nackdel för integrationen inom den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genom en tillnärmning av de olika 
nationella lagarna skulle hindren för 
friheten att tillhandahålla och motta 
tjänster, inbegripet tjänster till 
privatpersoner och mindre företag, 
undanröjas på den inre marknaden. En 
riktad uppsättning harmoniserade bindande 
regler bör därför fastställas på unionsnivå 
för att säkerställa öppna och rättvisa 
digitala marknader med närvaro av 
grindvakter inom den inre marknaden.

(8) Genom en tillnärmning av de olika 
nationella lagarna skulle hindren för 
friheten att tillhandahålla och motta 
tjänster, inbegripet tjänster till 
privatpersoner och mindre företag, 
undanröjas på den inre marknaden. En 
riktad uppsättning harmoniserade bindande 
regler bör därför fastställas på unionsnivå 
för att säkerställa öppna och rättvisa 
digitala marknader med närvaro av 
grindvakter inom den inre marknaden, och 
för att skapa och upprätthålla en säkrare 
miljö och rättssäkerhet för användare och 
offentliga myndigheter.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Bristande öppenhet och orättvisa 
metoder inom den digitala sektorn är 
vanligare och mer uttalade för vissa 
digitala tjänster än för andra. Detta gäller 
särskilt utbredda och allmänt använda 
digitala tjänster som oftast utgör direkt 

(12) Bristande öppenhet och orättvisa 
metoder inom den digitala sektorn är 
vanligare och mer uttalade för vissa 
digitala tjänster än för andra. Detta gäller 
särskilt utbredda och allmänt använda 
digitala tjänster som oftast utgör direkt 
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mellanliggande led mellan 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där funktioner som extrema 
stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom dessa tjänsters 
flersidighet, inlåsningseffekter, avsaknad 
av multihoming eller vertikal integration är 
vanligast. Ofta finns det bara en enda eller 
ett litet fåtal leverantörer av de digitala 
tjänsterna. Dessa leverantörer av centrala 
plattformstjänster har oftast blivit 
grindvakter för företagsanvändare och 
slutanvändare, vilket haft långtgående 
effekter, eftersom det gjort det möjligt att 
enkelt fastställa de affärsmässiga villkoren 
på ett ensidigt och för företagsanvändarna 
och slutanvändarna skadligt sätt. Därför är 
det nödvändigt att endast fokusera på de 
digitala tjänster som används mest av 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där, på grundval av rådande 
marknadsvillkor, problemen med bristande 
öppenhet och orättvisa metoder från 
grindvakternas sida är mer uppenbara och 
akuta ur ett inremarknadsperspektiv.

mellanliggande led mellan 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där funktioner som extrema 
stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom dessa tjänsters 
flersidighet, inlåsningseffekter, avsaknad 
av multihoming eller vertikal integration är 
vanligast. Den digitala ekonomin, särskilt 
plattformar, kan ha betydande inverkan 
på sedan länge etablerade reglerade 
affärsmodeller i många strategiska 
branscher, såsom transportbranschen, 
turismbranschen och besöksnäringen. Det 
finns därför ett behov av att främja lika 
villkor för grindvakter respektive 
traditionella företag som är verksamma 
inom transportbranschen, 
turismbranschen och besöksnäringen. 
Ofta finns det bara en enda eller ett litet 
fåtal leverantörer av de digitala tjänsterna. 
Denna situation leder till snedvridningar 
och begränsningar, särskilt för små och 
medelstora företag inom dessa branscher, 
där mellanhänderna har en dominerande 
marknadsställning. Dessa leverantörer av 
centrala plattformstjänster har oftast blivit 
grindvakter för företagsanvändare och 
slutanvändare, vilket haft långtgående 
effekter, eftersom det gjort det möjligt att 
enkelt fastställa de affärsmässiga villkoren 
på ett ensidigt och för företagsanvändarna 
och slutanvändarna skadligt sätt. Därför är 
det nödvändigt att endast fokusera på de 
digitala tjänster som används mest av 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där, på grundval av rådande 
marknadsvillkor, problemen med bristande 
öppenhet och orättvisa metoder från 
grindvakternas sida är mer uppenbara och 
akuta ur ett inremarknadsperspektiv. I 
detta sammanhang är det viktigt att ägna 
särskild uppmärksamhet åt särdragen hos 
marknaden för onlineplattformar inom 
transport och turism. Tjänster 
tillhandahålls på delningsekonomins 
plattformar inom transportbranschen, 
turismbranschen och besöksnäringen av 
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både privatpersoner och yrkesverksamma. 
Det är viktigt att undvika oproportionella 
informationskrav och administrativa 
bördor för tjänsteleverantörer i 
delningsekonomin. För konsumenternas 
skull är det nödvändigt att säkerställa 
transparens på transport- och 
turismplattformar, särskilt när det gäller 
algoritmer som påverkar tjänster, 
prissättning, reklam och digitala 
förtroendebyggande mekanismer såsom 
betyg och omdömen, i överensstämmelse 
med direktiv 2019/2161.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En mycket stor omsättning i 
unionen och tillhandahållande av en 
central plattformstjänst i minst tre 
medlemsstater utgör övertygande 
indikationer på att leverantören av en 
central plattformstjänst har en betydande 
inverkan på den inre marknaden. Detta 
gäller även när en leverantör av en central 
plattformstjänst i minst tre medlemsstater 
har ett mycket högt börsvärde eller 
motsvarande skäligt marknadsvärde. 
Därför bör en leverantör av en central 
plattformstjänst antas ha en betydande 
inverkan på den inre marknaden, om 
leverantören tillhandahåller en central 
plattformstjänst i minst tre medlemsstater 
och antingen dess koncernomsättning inom 
EES är lika med eller överstiger ett 
specifikt, högt tröskelvärde eller gruppens 
börsvärde är lika med eller överstiger ett 
visst högt absolut värde. För de 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som tillhör företag som inte är 
börsnoterade bör det motsvarande skäliga 
marknadsvärdet över ett visst, högt absolut 
värde anges. Kommissionen bör använda 
sin befogenhet att anta delegerade akter för 

(17) En mycket stor omsättning i 
unionen utgör en övertygande indikation 
på att leverantören av en central 
plattformstjänst har en betydande inverkan 
på den inre marknaden eller på en 
betydande sektor inom den. Detta gäller 
även när en leverantör av en central 
plattformstjänst har ett mycket högt 
börsvärde eller motsvarande skäligt 
marknadsvärde. Därför bör en leverantör 
av en central plattformstjänst antas ha en 
betydande inverkan på den inre marknaden 
eller på en betydande sektor inom den, om 
antingen dess koncernomsättning inom 
EES är lika med eller överstiger ett 
specifikt, högt tröskelvärde eller 
koncernens börsvärde är lika med eller 
överstiger ett visst högt absolut värde. För 
de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som tillhör företag som 
inte är börsnoterade bör det motsvarande 
skäliga marknadsvärdet över ett visst, högt 
absolut värde anges. Kommissionen bör 
använda sin befogenhet att anta delegerade 
akter för att utveckla en objektiv metod för 
att beräkna det här värdet. En hög 
koncernomsättning inom EES i 



PE692.792v02-00 384/644 RR\1244436SV.docx

SV

att utveckla en objektiv metod för att 
beräkna det här värdet. En hög 
koncernomsättning inom EES i 
kombination med tröskelvärdet för 
användare i unionen av centrala 
plattformstjänster återspeglar en relativt 
stark förmåga att monetarisera de här 
användarna. Ett högt börsvärde i 
förhållande till samma tröskelvärde för 
antalet användare i unionen återspeglar en 
relativt betydande potential att 
monetarisera dessa användare inom den 
närmaste framtiden. Den här 
monetariseringspotentialen återspeglar i sin 
tur i princip de berörda företagens ställning 
vid nätporten. Båda indikatorerna 
återspeglar dessutom deras finansiella 
kapacitet, inbegripet deras förmåga att 
utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna 
för att stärka sin ställning. Detta kan till 
exempel inträffa när den här överlägsna 
tillgången används för att förvärva andra 
företag, en förmåga som i sin tur visat sig 
ha möjliga negativa effekter på 
innovationen. Börsvärdet kan också 
avspegla de berörda leverantörernas 
förväntade framtida ställning och effekter 
på den inre marknaden, trots att deras 
nuvarande omsättning kan vara relativt låg. 
Börsvärdet kan baseras på en nivå som 
återspeglar det genomsnittliga börsvärdet 
av de största börsnoterade företagen i 
unionen under en lämplig period.

kombination med tröskelvärdet för 
användare i unionen av centrala 
plattformstjänster återspeglar en relativt 
stark förmåga att monetarisera de här 
användarna. Ett högt börsvärde i 
förhållande till samma tröskelvärde för 
antalet användare i unionen återspeglar en 
relativt betydande potential att 
monetarisera dessa användare inom den 
närmaste framtiden. Den här 
monetariseringspotentialen återspeglar i sin 
tur i princip de berörda företagens ställning 
vid nätporten. Båda indikatorerna 
återspeglar dessutom deras finansiella 
kapacitet, inbegripet deras förmåga att 
utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna 
för att stärka sin ställning. Detta kan till 
exempel inträffa när den här överlägsna 
tillgången används för att förvärva andra 
företag, en förmåga som i sin tur visat sig 
ha möjliga negativa effekter på 
innovationen. Börsvärdet kan också 
avspegla de berörda leverantörernas 
förväntade framtida ställning och effekter 
på den inre marknaden, trots att deras 
nuvarande omsättning kan vara relativt låg. 
Börsvärdet kan baseras på en nivå som 
återspeglar det genomsnittliga börsvärdet 
av de största börsnoterade företagen i 
unionen under en lämplig period.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Ett mycket stort antal 
företagsanvändare är beroende av en 
central plattformstjänst för att nå ett 
mycket stort antal aktiva slutanvändare 
varje månad, vilket gör det möjligt för 
tjänsteleverantören att påverka 
verksamheten hos en betydande del av 

(20) Ett stort antal företagsanvändare är 
beroende av en central plattformstjänst för 
att nå ett mycket stort antal aktiva 
slutanvändare varje månad, vilket gör det 
möjligt för tjänsteleverantören att påverka 
verksamheten hos en betydande del av 
företagsanvändarna till sin fördel och 
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företagsanvändarna till sin fördel och 
indikerar i princip att leverantören fungerar 
som en viktig nätport. De respektive 
relevanta nivåerna på de siffrorna bör 
fastställas såsom en betydande 
procentandel av hela unionens befolkning 
när det gäller slutanvändarna, och av hela 
populationen av företag som använder 
plattformarna, för att fastställa 
tröskelvärdet för företagsanvändarna.

indikerar i princip att leverantören fungerar 
som en viktig nätport. De respektive 
relevanta nivåerna på de siffrorna bör 
fastställas såsom en betydande 
procentandel av hela unionens befolkning 
när det gäller slutanvändarna, och av hela 
populationen av företag som använder 
plattformarna, för att fastställa 
tröskelvärdet för företagsanvändarna.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) En fast förankrad och varaktig 
ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater till ett mycket 
stort antal företagsanvändare och 
slutanvändare under minst tre år.

(21) En fast förankrad och varaktig 
ställning när det gäller verksamheten, eller 
att det förutses att en sådan ställning 
kommer att nås, uppstår i synnerhet när det 
råder begränsad möjlighet att konkurrera 
med den ställning som leverantören av 
centrala plattformstjänster har. Det är 
sannolikt fallet, om leverantören har 
tillhandahållit en central plattformstjänst 
till ett mycket stort antal företagsanvändare 
och slutanvändare under minst två år.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Sådana tröskelvärden kan påverkas 
av marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen. Kommissionen bör därför 
ges befogenhet att anta delegerade akter för 
att specificera metoden för att avgöra om 
de kvantitativa tröskelvärdena har uppnåtts, 
och regelbundet anpassa dem till 
marknadsutvecklingen och den tekniska 

(22) Sådana tröskelvärden kan påverkas 
av marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen samt innovationer på 
marknaden. Kommissionen bör därför ges 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
specificera metoden för att avgöra om de 
kvantitativa tröskelvärdena har uppnåtts, 
och regelbundet anpassa dem till 
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utvecklingen vid behov. Detta är särskilt 
relevant när det gäller tröskelvärdet för 
börsvärde, som bör indexeras med 
lämpliga intervall.

marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen vid behov. Detta är särskilt 
relevant när det gäller tröskelvärdet för 
börsvärde, som bör indexeras med 
lämpliga intervall.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) En sådan bedömning kan endast 
göras mot bakgrund av en 
marknadsundersökning, samtidigt som de 
kvantitativa tröskelvärdena beaktas. 
Kommissionen bör i sin bedömning sträva 
efter att bevara och främja 
innovationsnivån, kvaliteten på de digitala 
produkterna och tjänsterna, rättvisa och 
konkurrenskraftiga priser samt en hög nivå 
på kvaliteten eller urvalet för 
företagsanvändarna och slutanvändarna. I 
samband med det kan faktorer beaktas som 
är specifika för de berörda leverantörerna 
av centrala plattformstjänster, såsom 
extrema stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom tjänsternas 
mångsidiga karaktär, inlåsningseffekter, 
brist på multihoming eller vertikal 
integration. Dessutom kan ett mycket högt 
börsvärde, en mycket hög andel eget 
kapital i förhållande till vinsten eller en 
mycket hög omsättning som härrör från 
slutanvändarna av en enda central 
plattformstjänst tyda på att jämvikten på 
marknaden tippar över eller på en 
möjlighet för sådana leverantörer att 
utnyttja sin ställning. Tillsammans med 
börsvärdet är hög tillväxttakt, eller 
avtagande tillväxttakt i kombination med 
lönsamhetstillväxt, exempel på dynamiska 
parametrar som är särskilt relevanta för att 
identifiera sådana leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses bli fast 

(25) En sådan bedömning kan endast 
göras mot bakgrund av en 
marknadsundersökning, samtidigt som de 
kvantitativa tröskelvärdena beaktas. 
Kommissionen bör i sin bedömning sträva 
efter att bevara och främja 
innovationsnivån, kvaliteten på de digitala 
produkterna och tjänsterna, rättvisa och 
konkurrenskraftiga priser samt en hög nivå 
på kvaliteten, tillgängligheten eller urvalet 
för företagsanvändarna och slutanvändarna 
såväl som huruvida en rättvis konkurrens 
säkerställs eller inte. I samband med det 
kan faktorer beaktas som är specifika för 
de berörda leverantörerna av centrala 
plattformstjänster, såsom extrema 
stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom tjänsternas 
mångsidiga karaktär, inlåsningseffekter, 
brist på multihoming eller vertikal 
integration. Dessutom kan ett mycket högt 
börsvärde, en mycket hög andel eget 
kapital i förhållande till vinsten eller en 
mycket hög omsättning som härrör från 
slutanvändarna av en enda central 
plattformstjänst tyda på att jämvikten på 
marknaden tippar över eller på en 
möjlighet för sådana leverantörer att 
utnyttja sin ställning. Tillsammans med 
börsvärdet är hög tillväxttakt, eller 
avtagande tillväxttakt i kombination med 
lönsamhetstillväxt, exempel på dynamiska 
parametrar som är särskilt relevanta för att 
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förankrade. Kommissionen bör kunna fatta 
ett beslut genom att dra ofördelaktiga 
slutsatser av tillgängliga uppgifter, om 
tjänsteleverantören avsevärt hindrar 
utredningen genom att inte följa de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
vidtagit.

identifiera sådana leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses bli fast 
förankrade. Kommissionen bör kunna fatta 
ett beslut genom att dra ofördelaktiga 
slutsatser av tillgängliga uppgifter, om 
tjänsteleverantören avsevärt hindrar 
utredningen genom att inte följa de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
vidtagit.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid. Samma särskilda egenskaper 
hos de centrala plattformstjänsterna gör 
dem benägna att tippa över: när en 
tjänsteleverantör har fått en viss fördel 
jämfört med konkurrenterna eller de 
potentiella utmanarna i fråga om 
skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, 
och läget kan utvecklas till dess att den 
sannolikt kommer att bli varaktig och fast 
förankrad inom en nära framtid. Företagen 
kan försöka få marknaden att tippa över 
och bli grindvakter genom att använda 
vissa av de orättvisa villkor och otillbörliga 
metoder som regleras i denna förordning. I 
en sådan situation förefaller det lämpligt 
att ingripa innan marknaden har tippat över 
oåterkalleligen.

(26) En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid. Samma särskilda egenskaper 
hos de centrala plattformstjänsterna gör 
dem benägna att tippa över: när en 
tjänsteleverantör har fått en viss fördel 
jämfört med konkurrenterna eller de 
potentiella utmanarna i fråga om 
skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, 
och läget kan utvecklas till dess att den 
sannolikt kommer att bli varaktig och fast 
förankrad inom en nära framtid. Företagen 
kan försöka få marknaden att tippa över 
och bli grindvakter genom att använda 
vissa av de orättvisa villkor och otillbörliga 
metoder som regleras i denna förordning. I 
en sådan situation kan det vara nödvändigt 
att ingripa innan marknaden har tippat över 
oåterkalleligen till fördel för den största 
konkurrenten och negativt påverkar 
övriga aktörer.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Ett sådant tidigt ingripande bör 
dock begränsas till att införa endast sådana 
skyldigheter som är nödvändiga och 
lämpliga för att säkerställa att tjänsterna i 
fråga förblir öppna och för att göra det 
möjligt att undvika en kvalificerad risk för 
orättvisa villkor och metoder. Skyldigheter 
som hindrar leverantören av berörda 
centrala plattformstjänster från att uppnå en 
fast förankrad och varaktig ställning i sin 
verksamhet, till exempel sådana 
skyldigheter som förhindrar otillbörligt 
utnyttjande av sin ställning, och sådana 
skyldigheter som underlättar byte och 
multihoming, är mer direkt inriktade på 
detta syfte. För att säkerställa 
proportionaliteten bör kommissionen 
dessutom endast tillämpa de skyldigheter i 
denna undergrupp som är nödvändiga och 
proportionella för att uppnå målen i denna 
förordning och bör regelbundet se över 
huruvida dessa skyldigheter bör bibehållas, 
avskaffas eller anpassas.

(27) Ett sådant tidigt ingripande bör 
dock strikt begränsas till att införa endast 
sådana skyldigheter som är nödvändiga, 
motiverade och lämpliga för att säkerställa 
att tjänsterna i fråga förblir öppna och för 
att göra det möjligt att undvika en 
kvalificerad risk för orättvisa villkor och 
metoder. Skyldigheter som hindrar 
leverantören av berörda centrala 
plattformstjänster från att uppnå en fast 
förankrad och varaktig ställning i sin 
verksamhet, till exempel sådana 
skyldigheter som förhindrar otillbörligt 
utnyttjande av sin ställning, och sådana 
skyldigheter som underlättar byte och 
multihoming, är mer direkt inriktade på 
detta syfte. För att säkerställa 
proportionaliteten bör kommissionen 
dessutom endast tillämpa de skyldigheter i 
denna undergrupp som är nödvändiga och 
proportionella för att uppnå målen i denna 
förordning och bör regelbundet se över 
huruvida dessa skyldigheter bör bibehållas, 
avskaffas eller anpassas.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Detta bör göra det möjligt för 
kommissionen att ingripa i tid och på ett 
effektivt sätt, samtidigt som man beaktar 
att de åtgärder som man överväger ska vara 
proportionerliga. Detta bör också försäkra 
befintliga eller potentiella marknadsaktörer 
om att de berörda tjänsterna är rättvisa och 
öppna för konkurrens.

(28) Detta bör göra det möjligt för 
kommissionen att ingripa i tid och på ett 
effektivt sätt, samtidigt som man beaktar 
att de åtgärder som man överväger ska vara 
proportionerliga. Detta bör också försäkra 
befintliga eller potentiella marknadsaktörer 
om att de berörda tjänsterna är rättvisa och 
öppna för konkurrens. I detta avseende 
uppmanar parlamentet kommissionen att 
vidta ytterligare åtgärder genom att 
initiera ett mer heltäckande ramverk för 
datautbyte för onlineplattformar som 
används för korttidsuthyrning, och att 
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fastställa en skyldighet för grindvakter att 
dela sina data i enlighet därmed, i full 
överensstämmelse med förordning (EU) 
2016/679, tillsammans med Eurostat och 
det nationella statistikkontoret i det land 
där tjänsteleverantörerna är verksamma, 
utan att skapa alltför stora administrativa 
och ekonomiska bördor för små och 
medelstora företag och familjeföretag.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den mycket snabbt föränderliga 
och komplexa tekniska karaktären hos 
centrala plattformstjänster kräver en 
regelbunden översyn av statusen för 
grindvakter, även sådana som förutses ha 
en varaktig och fast förankrad position i sin 
verksamhet inom en nära framtid. För att 
ge alla marknadsaktörer, inklusive 
grindvakterna, den säkerhet som krävs när 
det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, 
är det nödvändigt med en tidsfrist för 
sådana regelbundna översyner. Det är 
också viktigt att göra sådana översyner 
regelbundet och minst vartannat år.

(30) Den mycket snabbt föränderliga 
och komplexa tekniska karaktären hos 
centrala plattformstjänster kräver en 
regelbunden översyn av statusen för 
grindvakter, även sådana som förutses ha 
en varaktig och fast förankrad position i sin 
verksamhet inom en nära framtid. För att 
ge alla marknadsaktörer, inklusive 
grindvakterna, den säkerhet som krävs när 
det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, 
är det nödvändigt med transparenta 
kriterier och en tidsfrist för sådana 
regelbundna översyner. Det är också 
viktigt att göra sådana översyner 
regelbundet och minst vartannat år.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen 

(31) Med tanke på den väsentliga roll 
som data spelar för konkurrensen bör ett 
särskilt förfarande införas för planerade 
koncentrationer i den mening som avses i 
artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004 
som involverar en annan leverantör av 
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om alla planerade och avslutade förvärv av 
andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn. 
Den informationen bör inte bara ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten inom den 
digitala sektorn och kan därför vara en 
användbar faktor att beakta i samband med 
de marknadsundersökningar som föreskrivs 
i denna förordning.

centrala plattformstjänster eller andra 
tjänster som tillhandahålls via den 
digitala sektorn. För att säkerställa ostörd 
konkurrenskraft på den inre marknaden, 
effektivitet i översynen av grindvakternas 
status och möjligheten att anpassa 
förteckningen över de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av en 
grindvakt bör grindvakterna därför till 
kommissionen anmäla alla planerade 
förvärv av andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn. 
Sådana planerade koncentrationer bör 
därför inte bara anmälas utan 
uttryckligen godkännas av kommissionen. 
Anmälan av sådana koncentrationer bör 
därför omfattas av det förfarande för 
koncentrationskontroll som föreskrivs i 
förordning (EG) nr 139/2004. Den 
informationen skulle också ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status och kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten inom den 
digitala sektorn och kan därför vara en 
användbar faktor att beakta i samband med 
de marknadsundersökningar som föreskrivs 
i denna förordning.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att garantera att de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter är rättvisa och öppna för 
konkurrens är det nödvändigt att på ett 
klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 

(32) Med tanke på den dynamiskt 
föränderliga digitala miljön är det viktigt 
att denna förordning utformas på ett 
sådant sätt att den kan anpassas till 
framtida utveckling, även inom 
transportsektorn, där slutna ekosystem 
med appar som erbjuder ett brett utbud av 
tjänster, även kallade superappar, skulle 
kunna tillhandahålla digitala 
direktbiljetter för alla transportsätt, och 
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företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, i den mån 
metoden motsvarar den typ av metoder 
som omfattas av en av skyldigheterna i 
denna förordning.

där framtida framsteg med 
automatiseringslösningar kommer att 
väcka frågor om insamling, lagring och 
användning av data. För att garantera att 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av grindvakter är rättvisa och 
öppna för konkurrens är det nödvändigt att 
på ett klart och otvetydigt sätt fastställa en 
uppsättning harmoniserade skyldigheter 
med avseende på de här tjänsterna. Sådana 
regler behövs för att hantera risken för 
skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder 
som införs av grindvakter, till gagn för 
företagsklimatet inom de berörda 
tjänsterna, till gagn för användarna och i 
slutändan till gagn för samhället som 
helhet. Med tanke på den snabba 
utveckling och den dynamik som 
kännetecknar de digitala marknaderna och 
på grindvakternas betydande ekonomiska 
styrka är det viktigt att dessa skyldigheter 
tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför 
bör skyldigheterna i fråga gälla varje 
metod som en grindvakt tillämpar, 
oberoende av dess form och oberoende av 
om den är avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller av annan art, även genom 
produktutformning eller genom att 
presentera slutanvändarnas val på ett 
icke-neutralt sätt, eller genom att på något 
annat sätt undergräva eller försämra 
användarnas autonomi, beslutsfattande 
eller val via strukturen, funktionen eller 
driftsättet för ett användargränssnitt eller 
en del av detta, i den mån metoden 
motsvarar den typ av metoder som 
omfattas av en av skyldigheterna i denna 
förordning.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 

(37) Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
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för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster. Sådana begränsningar 
har en betydande avskräckande effekt på 
grindvakternas företagsanvändare när det 
gäller att använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 
mellanhandskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras valmöjlighet 
när det gäller att differentiera de 
kommersiella villkoren, inklusive pris. En 
sådan begränsning bör gälla alla åtgärder 
med motsvarande verkan, till exempel 
höjda provisionsavgifter eller borttagande 
av företagsanvändares erbjudanden.

för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller alternativa 
distributionskanaler. Sådana 
begränsningar har en betydande 
avskräckande effekt på grindvakternas 
företagsanvändare när det gäller att 
använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster eller alternativa 
distributionskanaler, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 
mellanhandskanaler eller 
distributionskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja bland 
andra nätbaserade tjänster och kanaler, 
och differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras valmöjlighet 
när det gäller att differentiera de 
kommersiella villkoren, inklusive pris. En 
sådan begränsning bör gälla alla åtgärder 
med motsvarande verkan, till exempel 
höjda provisionsavgifter eller mindre 
gynnsam rangordning eller borttagande av 
företagsanvändares erbjudanden.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 

(41) Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
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är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
överföring av data eller byten omöjliga 
eller ineffektiva. Dessutom bör 
grindvakterna säkerställa att deras 
tjänster, inbegripet användargränssnitt, är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. Att enbart erbjuda 
slutanvändarna en viss produkt eller tjänst, 
även genom förinstallation, eller att 
förbättra erbjudandet till slutanvändarna, 
såsom bättre priser eller högre kvalitet, 
skulle inte i sig utgöra ett hinder för byte.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) För att säkerställa ett fullständigt 
och varaktigt uppnående av målen för 
denna förordning bör kommissionen kunna 
bedöma om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt utan att den uppnår de 
kvantitativa tröskelvärden som fastställs i 
denna förordning, om en grindvakts 
systematiskt bristande fullgörande 
motiverar att ytterligare korrigerande 
åtgärder vidtas, och om förteckningen över 
skyldigheter för att ta itu ,med orättvisa 
metoder av grindvakter bör ses över och 
ytterligare metoder som är lika orättvisa 
och begränsar de digitala marknadernas 
öppenhet bör identifieras. En sådan 
bedömning bör baseras på 
marknadsundersökningar som ska 
genomföras inom en lämplig tidsram, med 
hjälp av tydliga förfaranden och tidsfrister, 
för att stödja denna förordnings 
förhandseffekt på öppenheten och rättvisan 
inom den digitala sektorn, och för att ge 

(62) För att säkerställa ett fullständigt 
och varaktigt uppnående av målen för 
denna förordning bör kommissionen kunna 
bedöma om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt utan att den uppnår de 
kvantitativa tröskelvärden som fastställs i 
denna förordning, om en grindvakts 
systematiskt bristande fullgörande 
motiverar att ytterligare korrigerande 
åtgärder vidtas, och om förteckningen över 
skyldigheter för att ta itu ,med orättvisa 
metoder av grindvakter bör ses över och 
ytterligare metoder som är lika orättvisa 
och begränsar de digitala marknadernas 
öppenhet bör identifieras. En sådan 
bedömning bör baseras på 
marknadsundersökningar som ska 
genomföras inom en lämplig tidsram, med 
hjälp av tydliga förfaranden och rättsligt 
bindande tidsfrister, för att stödja denna 
förordnings förhandseffekt på öppenheten 
och rättvisan inom den digitala sektorn, 
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den rättssäkerhet som krävs. och för att ge den rättssäkerhet som krävs.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) Tjänsterna och praxisen på de 
centrala plattformstjänsterna och de 
marknaderna där dessa ingriper kan 
förändras snabbt och i betydande 
utsträckning. För att säkerställa att denna 
förordning förblir aktuell och utgör ett 
effektivt och heltäckande svar på de 
problem som orsakas av grindvakterna är 
det viktigt att föreskriva en regelbunden 
översyn av förteckningarna över centrala 
plattformstjänster samt av de skyldigheter 
som föreskrivs i denna förordning. Detta är 
särskilt viktigt för att säkerställa att 
beteenden som kan begränsa de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet eller är 
orättvisa identifieras. Även om det är 
viktigt att regelbundet göra en översyn, 
med tanke på den digitala sektorns 
dynamiskt föränderliga karaktär, för att 
säkerställa rättssäkerheten när det gäller 
de rättsliga villkoren, bör eventuella 
översyner genomföras inom en rimlig och 
lämplig tidsram. Genom 
marknadsundersökningar bör det också 
säkerställas att kommissionen har en solid 
bevisgrund som gör det möjligt för den att 
bedöma huruvida den bör föreslå en 
ändring av denna förordning för att utöka, 
eller ytterligare specificera, 
förteckningarna över centrala 
plattformstjänster. De bör också säkerställa 
att kommissionen har en solid bevisgrund 
som gör det möjligt för den att bedöma 
huruvida den bör föreslå ändringar av de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning eller om den bör anta en 
delegerad akt om uppdatering av sådana 
skyldigheter.

(65) Tjänsterna och praxisen på de 
centrala plattformstjänsterna och de 
marknaderna där dessa ingriper kan 
förändras snabbt och i betydande 
utsträckning. För att säkerställa att denna 
förordning förblir aktuell och utgör ett 
effektivt och heltäckande svar på de 
problem som orsakas av grindvakterna är 
det viktigt att föreskriva en regelbunden 
översyn av förteckningarna över centrala 
plattformstjänster samt av de skyldigheter 
som föreskrivs i denna förordning. Detta är 
särskilt viktigt för att säkerställa att 
beteenden som kan begränsa de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet eller är 
orättvisa identifieras. Genom 
marknadsundersökningar bör det också 
säkerställas att kommissionen har en solid 
bevisgrund som gör det möjligt för den att 
bedöma huruvida den bör föreslå en 
ändring av denna förordning för att utöka, 
eller ytterligare specificera, 
förteckningarna över centrala 
plattformstjänster. De bör också säkerställa 
att kommissionen har en solid bevisgrund 
som gör det möjligt för den att bedöma 
huruvida den bör föreslå ändringar av de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) Om grindvakterna beter sig på ett 
sätt som är orättvist eller som begränsar 
möjligheten att konkurrera med de centrala 
plattformstjänster som redan har betecknats 
enligt denna förordning, men utan att detta 
beteende uttryckligen omfattas av 
skyldigheterna, bör kommissionen kunna 
uppdatera denna förordning genom 
delegerade akter. Sådana uppdateringar 
genom delegerade akter bör omfattas av 
samma utredningsstandard och därför 
föregås av en marknadsundersökning. 
Kommissionen bör också tillämpa en 
fördefinierad standard för att identifiera 
sådana beteenden. Denna rättsliga standard 
bör säkerställa att den typ av skyldigheter 
som grindvakter när som helst kan komma 
att åläggas enligt denna förordning är 
tillräckligt förutsägbara.

(66) Senast tolv månader efter denna 
förordnings ikraftträdande, och därefter 
var tolfte månad, bör kommissionen 
utvärdera hur effektiva de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6 är. Om 
grindvakterna beter sig på ett sätt som är 
orättvist eller som begränsar möjligheten 
att konkurrera med de centrala 
plattformstjänster som redan har betecknats 
enligt denna förordning, men utan att detta 
beteende uttryckligen omfattas av 
skyldigheterna, bör kommissionen lägga 
fram ett förslag till ändring av denna 
förordning i syfte att uppdatera de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6. Kommissionen bör också tillämpa 
en fördefinierad standard för att identifiera 
sådana beteenden. Denna rättsliga standard 
bör säkerställa att den typ av skyldigheter 
som grindvakter när som helst kan komma 
att åläggas enligt denna förordning är 
tillräckligt förutsägbara.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 66a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66a) När det gäller de skyldigheter som 
fastställs i artiklarna 5 och 6 kommer 
kommissionen att regelbundet informera 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén om 
utvärderingarna av efterlevnaden av 
dessa skyldigheter och om det eventuella 
behovet av att uppdatera de relevanta 
bestämmelserna. Om en utvärdering 
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skulle leda till ett lagstiftningsförslag bör 
Europaparlamentet överväga att använda 
sitt skyndsamma förfarande, vilket 
möjliggör en snabbare parlamentarisk 
granskning av kommissionens förslag 
samtidigt som parlamentets demokratiska 
befogenheter respekteras fullt ut.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Kommissionen bör direkt kunna 
begära att företag eller 
företagssammanslutningar tillhandahåller 
alla relevanta bevis, data och information. 
Dessutom bör kommissionen kunna begära 
all relevant information från alla offentliga 
myndigheter, organ eller byråer i 
medlemsstaten eller från fysiska eller 
juridiska personer vid tillämpningen av 
denna förordning. När företagen följer ett 
kommissionsbeslutet är de skyldiga att 
besvara frågor om de faktiska 
omständigheterna och tillhandahålla 
handlingar.

(70) Kommissionen bör direkt kunna 
begära att företag eller 
företagssammanslutningar tillhandahåller 
alla relevanta bevis, data och information. 
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
ha ett nära samarbete och en nära 
samordning i sina verkställighetsåtgärder. 
Dessutom bör kommissionen kunna begära 
all relevant information från alla offentliga 
myndigheter, organ eller byråer i 
medlemsstaten eller från fysiska eller 
juridiska personer vid tillämpningen av 
denna förordning. När företagen följer ett 
kommissionsbeslutet är de skyldiga att 
besvara frågor om de faktiska 
omständigheterna och tillhandahålla 
handlingar.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) Kommissionen bör kunna vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och fullgörandet 
av de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. Sådana åtgärder bör inbegripa 
en förmåga för kommissionen att utse 

(72) Kommissionen bör kunna vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och fullgörandet 
av de skyldigheter som fastställs i denna 
förordning. Sådana åtgärder bör inbegripa 
en förmåga för kommissionen att begära 
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oberoende externa experter, till exempel 
revisorer, för att bistå kommissionen i 
denna process, i förekommande fall även 
från behöriga oberoende myndigheter, 
såsom dataskydds- eller 
konsumentskyddsmyndigheter.

ett aktivt samarbete från revisionsrättens 
sida och att utse oberoende externa 
experter och revisorer för att bistå 
kommissionen i denna process, i 
förekommande fall även från behöriga 
nationella myndigheter och oberoende 
myndigheter, såsom dataskydds- eller 
konsumentskyddsmyndigheter.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) I samband med förfaranden som 
genomförs enligt denna förordning bör de 
berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Samtidigt som de 
berörda företagens rätt till god förvaltning 
och rätt till försvar, särskilt rätten att få 
tillgång till handlingarna i ärendet och 
rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt 
att konfidentiella uppgifter skyddas. 
Dessutom bör kommissionen, med respekt 
för sekretesskyddet av informationen, se 
till att all information som åberopas i 
samband med beslutet lämnas ut i en 
omfattning som gör det möjligt för den 
som beslutet riktar sig till att förstå de 
omständigheter och överväganden som lett 
fram till beslutet. Slutligen kan på vissa 
villkor vissa affärshandlingar, såsom 
kommunikation mellan advokater och 
deras klienter, betraktas som konfidentiella 
om de relevanta villkoren är uppfyllda.

(75) I samband med förfaranden som 
genomförs enligt denna förordning bör de 
berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Samtidigt som de 
berörda företagens rätt till god förvaltning 
och rätt till försvar, särskilt rätten att få 
tillgång till handlingarna i ärendet och 
rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt 
att konfidentiella uppgifter och känsliga 
kommersiella uppgifter, som skulle kunna 
påverka affärshemligheter, skyddas. 
Dessutom bör kommissionen, med respekt 
för sekretesskyddet av informationen, se 
till att all information som åberopas i 
samband med beslutet lämnas ut i en 
omfattning som gör det möjligt för den 
som beslutet riktar sig till att förstå de 
omständigheter och överväganden som lett 
fram till beslutet. Slutligen kan på vissa 
villkor vissa affärshandlingar, såsom 
kommunikation mellan advokater och 
deras klienter, betraktas som konfidentiella 
om de relevanta villkoren är uppfyllda.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 76
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(76) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av artiklarna 3, 6, 12, 
13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 och 30, bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201135.

(76) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av artiklarna 3, 6, 12, 
13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 och 30, bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201135. Innan kommissionen 
antar genomförandebestämmelser för 
grindvakter och centrala 
plattformstjänster, inbegripet den 
tillhörande definitionen av aktiva 
slutanvändare, bör den samråda med 
sakkunniga om de relevanta 
plattformarna.

__________________ __________________
35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter (EUT L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) Den rådgivande kommitté som 
inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 
182/2011 bör också yttra sig om vissa 
enskilda kommissionsbeslut som utfärdats 
enligt denna förordning. I syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn överallt i 
unionen där grindvakter finns bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen för att kunna komplettera 
denna förordning. Delegerade akter bör 
framför allt antas när det gäller metoden 

(77) Den rådgivande kommitté som 
inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 
182/2011 bör också yttra sig om vissa 
enskilda kommissionsbeslut som utfärdats 
enligt denna förordning. När 
medlemsstaterna utformar den 
rådgivande kommittén ska de också 
överväga att ta med synpunkter från 
berörda parter, såsom små och medelstora 
företag, sakkunniga inom 
konsumentskydd och behöriga 
sammanslutningar. I syfte att säkerställa 
öppna och rättvisa marknader inom den 
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för att fastställa kvantitativa tröskelvärden 
för betecknande av grindvakter enligt 
denna förordning och när det gäller 
uppdateringen av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning, om 
kommissionen på grundval av en 
marknadsundersökning har fastställt 
behovet av att uppdatera skyldigheterna 
för att åtgärda metoder som begränsar 
centrala plattformstjänsters öppenhet eller 
som är orättvisa. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
och att dessa samråd genomförs i enlighet 
med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 201636. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

digitala sektorn överallt i unionen där 
grindvakter finns bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen för att kunna 
komplettera denna förordning. Delegerade 
akter bör framför allt antas när det gäller 
metoden för att fastställa kvantitativa 
tröskelvärden för betecknande av 
grindvakter enligt denna förordning. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201636. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

__________________ __________________
36 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

36 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78) Kommissionen bör regelbundet 
utvärdera denna förordning och noga 
övervaka dess effekter i fråga om öppenhet 
och rättvisa på affärsförbindelser i 
onlineplattformsekonomin, särskilt i syfte 
att fastställa behovet av ändringar mot 
bakgrund av relevant teknisk eller 
kommersiell utveckling. Denna utvärdering 
bör inbegripa en regelbunden översyn av 

(78) Kommissionen bör regelbundet 
utvärdera denna förordning och noga 
övervaka dess effekter i fråga om öppenhet 
och rättvisa på affärsförbindelser i 
onlineplattformsekonomin, särskilt i syfte 
att fastställa behovet av ändringar mot 
bakgrund av relevant teknisk eller 
kommersiell utveckling. Denna utvärdering 
bör inbegripa en regelbunden översyn av 



PE692.792v02-00 400/644 RR\1244436SV.docx

SV

förteckningen över centrala 
plattformstjänster och de skyldigheter som 
gäller för grindvakter samt efterlevnaden 
av dessa, i syfte att säkerställa att de 
digitala marknaderna i hela unionen är 
öppna och rättvisa. För att få en bred 
överblick över utvecklingen inom sektorn 
bör man inom ramen för utvärderingen ta 
hänsyn till medlemsstaternas och de 
berörda parternas erfarenheter. 
Kommissionen får i detta avseende även 
beakta de yttranden och rapporter som 
lagts fram för den av 
observationscentrumet för 
onlineplattformsekonomin, som först 
inrättades genom kommissionens beslut 
C(2018) 2393 av den 26 april 2018. Till 
följd av utvärderingen bör kommissionen 
vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen bör 
ha som mål att upprätthålla en hög 
skyddsnivå och respekt för EU:s 
gemensamma rättigheter och värden, 
särskilt jämlikhet och icke-diskriminering, 
när den gör bedömningar och översyner av 
praxis och skyldigheter enligt denna 
förordning.

förteckningen över centrala 
plattformstjänster och de skyldigheter som 
gäller för grindvakter samt efterlevnaden 
av dessa, i syfte att säkerställa att de 
digitala marknaderna i hela unionen är 
öppna och rättvisa. För att få en bred 
överblick över utvecklingen inom sektorn 
bör man inom ramen för utvärderingen ta 
hänsyn till medlemsstaternas och de 
berörda parternas erfarenheter. 
Kommissionen får i detta avseende även 
beakta de yttranden och rapporter som 
lagts fram för den av 
observationscentrumet för 
onlineplattformsekonomin, som först 
inrättades genom kommissionens beslut 
C(2018) 2393 av den 26 april 2018, av 
Eurostat, och av de nationella 
statistikbyråerna i de länder där 
tjänsteleverantörerna är verksamma. Till 
följd av utvärderingen bör kommissionen 
vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen bör 
ha som mål att upprätthålla en hög 
skyddsnivå och respekt för EU:s 
gemensamma rättigheter och värden, 
särskilt jämlikhet och icke-diskriminering, 
när den gör bedömningar och översyner av 
praxis och skyldigheter enligt denna 
förordning.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) kompletterande tjänst: tjänst som 
tillhandahålls i samband med eller 
tillsammans med centrala 
plattformstjänster, inbegripet betaltjänster 
enligt definitionen i artikel 4.3 och tekniska 
tjänster som stöder tillhandahållandet av 
betaltjänster enligt definitionen i artikel 3 j 
i direktiv (EU) 2015/2366 samt tjänster för 
fullgörande, identifiering eller annonsering.

(14) kompletterande tjänst: tjänst som 
tillhandahålls i samband med eller 
tillsammans med centrala 
plattformstjänster, inbegripet betaltjänster 
enligt definitionen i artikel 4.3 och tekniska 
tjänster som stöder tillhandahållandet av 
betaltjänster enligt definitionen i artikel 3 j 
i direktiv (EU) 2015/2366 samt tjänster för 
fullgörande, paketleveranstjänster enligt 
definitionen i artikel 2.2 i förordning 
(EU) 2018/644, godstransporttjänster och 
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tjänster föridentifiering eller annonsering.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet i punkt 1 a, om det företag 
som den tillhör uppnått en årlig omsättning 
inom EES på minst 6,5 miljarder euro 
under de senaste tre räkenskapsåren, eller 
om det genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande rättvisa marknadsvärde för 
det företag det tillhör uppgick till minst 65 
miljarder euro under det senaste 
räkenskapsåret, och det tillhandahåller en 
central plattformstjänst i minst tre 
medlemsstater.

a) Kravet i punkt 1 a, om det företag 
som den tillhör uppnått en årlig omsättning 
inom EES på minst 5 miljarder euro under 
de senaste tre räkenskapsåren, eller om det 
genomsnittliga börsvärdet eller 
motsvarande rättvisa marknadsvärde för 
det företag det tillhör uppgick till minst 65 
miljarder euro under det senaste 
räkenskapsåret.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller en central 
plattformstjänst som har mer än 45 
miljoner aktiva slutanvändare i månaden 
som är etablerade eller belägna i unionen 
och mer än 10 000 aktiva 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret.

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller en central 
plattformstjänst som har mer än 20 
miljoner aktiva slutanvändare i månaden 
som är etablerade eller belägna i unionen 
och mer än 7 000 aktiva företagsanvändare 
per år som varit etablerade i unionen under 
det senaste räkenskapsåret.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska aktiva 
användare per månad avse det 
genomsnittliga antalet aktiva användare per 
månad under den största delen av det 
senaste räkenskapsåret.

Vid tillämpning av första stycket ska aktiva 
användare per månad avse det 
genomsnittliga antalet aktiva användare per 
månad under det senaste räkenskapsåret.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kravet i punkt 1 c, om 
tröskelvärdena i led b uppnåddes under 
vart och ett av de tre senaste 
räkenskapsåren.

c) Kravet i punkt 1 c, om 
tröskelvärdena i led b uppnåddes under 
vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta inom tre månader efter det att 
dessa tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 
som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta inom tre månader efter det att 
dessa tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 
som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Kommissionen får, utan onödigt dröjsmål 
och senast 60 dagar efter mottagandet av 
anmälan, besluta att genomföra en 
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marknadsundersökning för att utse 
grindvakter enligt artikel 15.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, i enlighet med 
förfarandet i artikel 15, som grindvakt utse 
varje leverantör av centrala 
plattformstjänster som uppfyller vart och 
ett av kraven i punkt 1, men som inte 
uppfyller vart och ett av tröskelvärdena i 
punkt 2, eller har lagt fram tillräckligt 
underbyggda argument i enlighet med 
punkt 4.

Kommissionen ska, i enlighet med 
förfarandet i artikel 15, som grindvakt utse 
varje leverantör av centrala 
plattformstjänster som uppfyller vart och 
ett av kraven i punkt 1, men som inte 
uppfyller vart och ett av tröskelvärdena i 
punkt 2, eller inte har lagt fram tillräckligt 
underbyggda argument i enlighet med 
punkt 4.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Andra strukturella 
marknadsegenskaper.

f) Andra strukturella 
marknadsegenskaper, såsom en ihållande 
tillväxt för plattformens andel av 
marknaden för centrala plattformstjänster 
inom en viss digital sektor, som leder till 
en dominerande ställning på marknaden 
under en tvåårsperiod.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 
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betydande sätt underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och lämna 
synpunkter, ska kommissionen ha rätt att 
beteckna den leverantören som grindvakt.

underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och lämna 
synpunkter, ska kommissionen ha rätt att 
beteckna den leverantören som grindvakt.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 
betydande sätt underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen har 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och att 
lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt på grundval av tillgängliga 
uppgifter.

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 
underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen har 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och att 
lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt på grundval av tillgängliga 
uppgifter.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För varje grindvakt som identifieras 
i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska 
kommissionen identifiera det relevanta 
företag som denna grindvakt tillhör och 
förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 
som en viktig nätport för 
företagsanvändare att nå slutanvändare i 
enlighet med punkt 1 b.

7. För varje grindvakt som identifieras 
i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska 
kommissionen, utan onödigt dröjsmål och 
senast inom 60 dagar, identifiera det 
relevanta företag som denna grindvakt 
tillhör och förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 
som en viktig nätport för 
företagsanvändare att nå slutanvändare i 
enlighet med punkt 1 b.
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom sex månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom tre månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen ska, utan 
otillbörligt dröjsmål och senast inom sex 
månader, inleda ett förfarande enligt 
artikel 18 om en grindvakt inte uppfyller 
skyldigheten i punkt 8.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part till 
priser eller villkor som skiljer sig från dem 
som erbjuds via grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part eller 
genom deras egna direkta 
försäljningskanaler till priser eller villkor 
som skiljer sig från dem som erbjuds via 
grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster,
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
använder, tillhandahåller eller samverkar 
med grindvaktens identifieringstjänst eller 
någon annan kompletterande tjänst som 
drivs av grindvakten, eller av någon tredje 
part som tillhör samma företag, i samband 
med tjänster som företagsanvändarna 
tillhandahåller genom att använda 
grindvakternas centrala plattformstjänster,

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) avstå från att behandla tjänster – 
centrala plattformstjänster och 
kompletterande tjänster – och produkter 
som erbjuds av grindvakten själv eller av 
någon tredje part som tillhör samma 
företag förmånligare än liknande tjänster 
eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning och 
visning,

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) säkerställa att företagsanvändare 
har möjlighet att enkelt välja bort nya, 
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ändrade eller uppdaterade allmänna 
villkor som begärs av leverantören av 
centrala plattformstjänster.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 
företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av dess 
centrala plattformstjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
av dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare,

a) avstå från att direkt eller genom 
tredje parter som ingår i samma företag i 
konkurrens med företagsanvändare och 
med leverantörer av kompletterande 
tjänster använda data som inte är allmänt 
tillgängliga och som genereras genom 
verksamhet som bedrivs av dessa 
företagsanvändare, inbegripet 
företagsanvändares slutanvändare, av dess 
centrala plattformstjänster eller som 
tillhandahålls av företagsanvändarna av 
dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare,

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster 
och produkter som erbjuds av grindvakten 
själv eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part 
och tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande villkor för denna 
rangordning,

d) utgår.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem, även när det gäller 
slutanvändarnas val av internetleverantör,

e) avstå från att tekniskt, eller på 
något annat sätt, begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att byta mellan och abonnera på 
olika programvaruapplikationer och 
tjänster som ska nås med hjälp av 
grindvaktens operativsystem, även när det 
gäller slutanvändarnas val av 
internetleverantör,

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679, ;

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, användarvänlig, 
interoperabel, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade och icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

Ändringsförslag 48



RR\1244436SV.docx 409/644 PE692.792v02-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkt 2 i denna artikel ska inte 
påverka kommissionens befogenheter 
enligt artiklarna 25, 26 och 27.

3. Punkt 2 i denna artikel ska inte 
påverka kommissionens befogenheter 
enligt artiklarna 25, 26 och 27. Efter ett 
beslut som fattas enligt punkt 2 i denna 
artikel, om kommissionen konstaterar att 
grindvakten inte uppfyller kraven enligt 
artikel 25 och ett beslut enligt artikel 26 
fattas, anses perioden för bristande 
efterlevnad ha inletts från och med 
genomförandefristen i artikel 3.8.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt får 
med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 
under de specifika omständigheter som 
råder.

7. En grindvakt får, inom den tidsfrist 
som anges i artikel 3.8, begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt får 
med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 
under de specifika omständigheter som 
råder. Kommissionen ska anta sitt beslut 
inom sex månader från det att förfarandet 
enligt artikel 18 inleddes. Om 
kommissionen i sitt beslut konstaterar att 
grindvakten inte uppfyller kraven enligt 
artikel 25 och ett beslut enligt artikel 26 
fattas, anses perioden för den bristande 
efterlevnaden ha inletts från och med 
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genomförandefristen i artikel 3.8.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska säkerställa att 
det inte skapas några hinder för tillträde 
till den digitala marknaden för små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten. Kommissionen ska 
sträva efter att anta beslutet om ett 
tillfälligt upphävande utan dröjsmål och 
senast tre månader efter mottagandet av en 
fullständig motiverad begäran.

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av grindvakten, undantagsvis 
tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en 
särskild skyldighet som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 för en central 
plattformstjänst genom ett beslut som antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4, om grindvakten 
visar att fullgörandet av denna särskilda 
skyldighet, på grund av exceptionella 
omständigheter som ligger utanför 
grindvaktens kontroll, skulle äventyra den 
ekonomiska lönsamheten för grindvaktens 
verksamhet i unionen, och endast i den 
utsträckning som krävs för att hantera detta 
hot mot lönsamheten. Kommissionen ska 
sträva efter att anta beslutet om ett 
tillfälligt upphävande utan dröjsmål och 
senast tre månader efter mottagandet av en 
fullständig motiverad begäran. Beslutet om 
ett tillfälligt upphävande ska åtföljas av 
en motivering i vilken skälen till det 
tillfälliga upphävandet förklaras.
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av en grindvakt eller på eget 
initiativ, genom beslut som antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4, helt eller delvis befria den 
grindvakten från en särskild skyldighet 
enligt artiklarna 5 och 6 med avseende på 
en enskild central plattformstjänst som 
identifierats i enlighet med artikel 3.7, om 
ett sådant undantag är motiverat av de skäl 
som anges i punkt 2 i den här artikeln. 
Kommissionen ska anta beslutet om 
undantag senast tre månader efter att ha 
mottagit en fullständig motiverad begäran.

1. Kommissionen får, på motiverad 
begäran av en grindvakt eller på eget 
initiativ, genom beslut som antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4, helt eller delvis befria den 
grindvakten från en särskild skyldighet 
enligt artiklarna 5 och 6 med avseende på 
en enskild central plattformstjänst som 
identifierats i enlighet med artikel 3.7, om 
ett sådant undantag är motiverat av de skäl 
som anges i punkt 2 i den här artikeln. 
Kommissionen ska anta beslutet om 
undantag senast tre månader efter att ha 
mottagit en fullständig motiverad begäran. 
Beslutet om undantag ska åtföljas av en 
motivering i vilken skälen till undantaget 
förklaras.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Uppdatering av grindvakternas 

skyldigheter
1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 34 för att uppdatera de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 om den, på grundval av en 
marknadsundersökning enligt artikel 17, 
har fastställt att det finns ett behov av nya 
skyldigheter för att åtgärda metoder som 
begränsar centrala plattformstjänsters 
öppenhet eller som är otillbörliga på 
samma sätt som de metoder som omfattas 
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av skyldigheterna i artiklarna 5 och 6.
2. En metod i den mening som avses i 
punkt 1 ska anses vara otillbörlig eller 
begränsa centrala plattformstjänsters 
öppenhet om
a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare, och grindvakten 
erhåller en förmån från 
företagsanvändare som inte står i 
proportion till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändare, eller
b) marknadernas öppenhet försvagas 
till följd av att grindvakter tillämpar 
sådana metoder.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art.

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av grindvakten eller 
någon del av det företag som grindvakten 
tillhör, oavsett om detta beteende är av 
avtalsmässig, kommersiell, teknisk eller 
annan art. Slutanvändarens rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6 
ska presenteras på ett neutralt sätt och får 
inte undergrävas genom 
produktutformning eller genom att 
användarnas autonomi, beslutsfattande 
eller val försämras via strukturen, 
funktionen eller driftsättet för ett 
användargränssnitt eller en del av detta.

Ändringsförslag 55
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 
så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 
det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster.

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter. 
Grindvakten får inte göra det mer 
betungande för företagsanvändaren att få 
detta samtycke än att få samtycke för sina 
egna tjänster.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller göra det orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter eller val.

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller göra det orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter eller val. Slutanvändarens 
rättigheter eller val som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 ska presenteras på ett 
neutralt sätt och får inte undergrävas 
genom produktutformning eller genom att 
användarnas handlingsfrihet, beslut eller 
valfrihet hindras till följd av hur 
användargränssnittet eller någon del 
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därav strukturerats, fungerar eller drivs.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldighet att informera om 
koncentrationer

Förhandsanmälan av koncentrationer

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En grindvakt ska informera kommissionen 
om alla planerade koncentrationer i den 
mening som avses i artikel 3 i förordning 
(EG) nr 139/2004 som involverar en annan 
leverantör av centrala plattformstjänster 
eller andra tjänster som tillhandahålls inom 
den digitala sektorn, oavsett om den är 
anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

En grindvakt ska till kommissionen 
anmäla alla planerade koncentrationer i 
den mening som avses i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 139/2004 som 
involverar en annan leverantör av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn, 
oavsett om den är anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grindvakten ska underrätta kommissionen 
om en sådan koncentration innan den 
genomförs och efter ingåendet av avtalet, 
tillkännagivandet av det offentliga budet 
eller förvärvet av en kontrollerande andel.

Grindvakten ska anmäla en sådan 
koncentration till kommissionen innan den 
genomförs och efter ingåendet av avtalet, 
tillkännagivandet av det offentliga budet 
eller förvärvet av en kontrollerande andel, i 
enlighet med det förfarande som fastställs 



RR\1244436SV.docx 415/644 PE692.792v02-00

SV

i förordning (EG) nr 139/2004.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Syftet med undersökningen. c) Syftet med undersökningen och de 
specifika, eftersträvade mål som ska 
uppnås.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, om kommissionen har 
utfärdat minst tre beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot en grindvakt med 
avseende på någon av dess centrala 
plattformstjänster inom en period av fem år 
före antagandet av beslutet om att inleda en 
marknadsundersökning inför ett eventuellt 
antagande av ett beslut enligt denna artikel.

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, om kommissionen har 
utfärdat minst två beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot en grindvakt med 
avseende på någon av dess centrala 
plattformstjänster inom en period av fem år 
före antagandet av beslutet om att inleda en 
marknadsundersökning inför ett eventuellt 
antagande av ett beslut enligt denna artikel.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
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plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast 24 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller vid första 
påseendet vara orättvisa och som inte på 
ett effektivt sätt åtgärdas genom denna 
förordning. Den ska utfärda en offentlig 
rapport senast 24 månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) åtföljas av ett förslag om ändring av 
denna förordning för att ta med ytterligare 
tjänster inom den digitala sektorn i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster i artikel 2.2, och

a) åtföljas av ett förslag om ändring av 
denna förordning för att ta med ytterligare 
tjänster inom den digitala sektorn i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster i artikel 2.2, eller 
uppdatera de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) åtföljas av en delegerad akt om 
ändring av artikel 5 eller 6 i enlighet med 
artikel 10.

utgår

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 

1. Kommissionen ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
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faktiska genomförandet och efterlevnaden 
av de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och de beslut som fattas 
enligt artiklarna 7, 16, 22 och 23.

faktiska genomförandet och efterlevnaden 
av de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och de beslut som fattas 
enligt artiklarna 7, 16, 22 och 23.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska inrätta och 
upprätthålla en allmänt tillgänglig och 
användarvänlig webbplats med 
information om
– antalet beslut om bristande efterlevnad 
som antagits i enlighet med artikel 25,
– antalet böter som utdömts i enlighet med 
artikel 26, och
– namnen på de företag som är föremål 
för besluten om bristande efterlevnad och 
böterna.
Kommissionen ska inte offentliggöra 
någon konfidentiell affärsinformation 
som kan skada ett företags intressen.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta ett beslut 
om bristande efterlevnad i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4, om den konstaterar att en grindvakt 
underlåter att uppfylla ett eller flera av 
följande krav:

1. Kommissionen ska inom sex 
månader från det att förfarandet enligt 
artikel 18 inleddes sträva efter att anta ett 
beslut om bristande efterlevnad i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4, om den konstaterar att en 
grindvakt underlåter att uppfylla ett eller 
flera av följande krav:
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist och förklara hur den 
planerar att följa beslutet.

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist och specificera de 
obligatoriska korrigerande åtgärder som 
en grindvakt som inte uppfyller kraven 
ska vidta för att efterleva skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6. Grindvakten ska också 
lägga fram sin egen plan för hur den avser 
följa beslutet och de korrigerande 
åtgärderna.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I det beslut som avses i artikel 25 
får kommissionen ålägga grindvakten böter 
på högst 10 % av dess totala omsättning 
under det föregående räkenskapsåret, om 
den konstaterar att grindvakten uppsåtligen 
eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla

1. I det beslut som avses i artikel 25 
får kommissionen ålägga grindvakten böter 
på högst 30 % av dess totala omsättning 
under det föregående räkenskapsåret, om 
den konstaterar att grindvakten uppsåtligen 
eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom beslut 
ålägga företag och 
företagssammanslutningar böter på upp till 
1 % av föregående räkenskapsårs 
sammanlagda omsättning, om de 

2. Kommissionen får genom beslut 
ålägga företag och 
företagssammanslutningar böter på upp till 
5 % av föregående räkenskapsårs 
sammanlagda omsättning, om de 
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uppsåtligen eller av oaktsamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller betalning av böterna får 
betalningsansvaret för varje företag inte 
överstiga 10 % av föregående 
räkenskapsårs sammanlagda omsättning.

När det gäller betalning av böterna får 
betalningsansvaret för varje företag inte 
överstiga 30 % av föregående 
räkenskapsårs sammanlagda omsättning.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genom beslut 
vid vite om upp till 5 % av den 
genomsnittliga dagsomsättningen under 
föregående räkenskapsår för varje dags 
dröjsmål, räknat från den dag som anges i 
beslutet, ålägga företag, inbegripet 
grindvakter, att

1. Kommissionen får genom beslut 
vid vite om upp till 10 % av den 
genomsnittliga dagsomsättningen under 
föregående räkenskapsår för varje dags 
dröjsmål, räknat från den dag som anges i 
beslutet, ålägga företag, inbegripet 
grindvakter, att

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på tre år.

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på fem år.

Ändringsförslag 74
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En preskriptionsfrist på fem år ska 
gälla för kommissionens befogenhet att 
verkställa beslut som fattats enligt 
artiklarna 26 och 27.

1. En preskriptionsfrist på sju år ska 
gälla för kommissionens befogenhet att 
verkställa beslut som fattats enligt 
artiklarna 26 och 27.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska också sträva efter att 
samråda med andra berörda parter, 
däribland konsumentorganisationer och 
företagsanvändare.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning. 
Resultatet av alla sådana undersökningar 
ska offentliggöras. Kommissionen ska inte 
offentliggöra någon konfidentiell 
affärsinformation som kan skada ett 
företags intressen.

Ändringsförslag 77
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Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Ändring av direktiv (EU) 2020/1828

1. I bilaga I till Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2020/18281a ska 
följande punkt läggas till:
”(67) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 20XX/XXXX av den DD 
MMM ÅÅÅÅ om öppna och rättvisa 
marknader inom den digitala sektorn.”
_________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2020/1828 av den 25 november 2020 
om grupptalan för att skydda 
konsumenters kollektiva intressen och om 
upphävande av direktiv 2009/22/EG 

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.6 och 9.1 
ska ges till kommissionen för en period på 
fem år från och med den DD/MM/ÅÅÅÅ. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på fem 
år. Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.5 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år från 
och med den DD/MM/ÅÅÅÅ. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på fem 
år. Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag 79
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Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.6 och 9.1 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.5 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.6 och 9.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3.5 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
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Rapportering
Kommissionens årsrapport om 
konkurrenspolitiken ska innehålla ett 
kapitel om genomförandet av denna 
förordning.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den DD/MM/ÅÅÅÅ, och 
därefter vart tredje år, ska kommissionen 
utvärdera denna förordning och rapportera 
till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén.

1. Senast tre år och sex månader 
efter denna förordnings ikraftträdande, 
och därefter vart tredje år, ska 
kommissionen utvärdera denna förordning 
och rapportera till Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvärderingarna ska fastställa om 
det kan komma att krävas ytterligare regler, 
bland annat avseende förteckningen över 
centrala plattformstjänster i artikel 2.2 och 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 och efterlevnadskontrollen av 
dem, för att säkerställa att digitala 
marknader i hela unionen är öppna och 
rättvisa. Till följd av utvärderingarna ska 
kommissionen vidta ändamålsenliga 
åtgärder, som kan inbegripa 
lagstiftningsförslag.

2. Utvärderingarna ska fastställa om 
det kan komma att krävas ytterligare regler, 
bland annat avseende förteckningen över 
centrala plattformstjänster i artikel 2.2, för 
att säkerställa att digitala marknader i hela 
unionen är öppna och rättvisa. När det 
gäller de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6 ska kommissionen göra 
en utvärdering senast tolv månader efter 
ikraftträdandet av denna förordning, och 
därefter var tolfte månad. Till följd av 
dessa utvärderingar ska kommissionen 
vidta ändamålsenliga åtgärder, som kan 
inbegripa lagstiftningsförslag.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KULTUR OCH UTBILDNING

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Föredragande av yttrande: Petra Kammerevert

KORTFATTAD MOTIVERING

Grindvakter utnyttjar fritt oberoende medieföretag och enheter inom de kulturella och kreativa 
sektorerna genom att försvåra direktinvesteringar på medellång och lång sikt. Inom 
ekosystemen för grindvakter, som skapats genom centrala plattformstjänster, omfattar sådana 
åtgärder att ensidigt diktera villkoren för användning, priser och beteende samt att använda 
uppgifter så exklusivt som möjligt för egen vinning. Sådana åtgärder är politiskt oacceptabla 
och måste förebyggas systematiskt och effektivt.

Det enda sättet att uppnå detta är att ta hänsyn till dessa sektorers dubbla karaktär, både som 
ekonomiska och kulturella tillgångar, samtidigt som man ser till att de fortsätter att vara så 
oberoende som möjligt av statlig kontroll och statligt inflytande. Ett kompletterande samspel 
mellan institutioner på regional, nationell och europeisk nivå måste inrättas för att i) 
möjliggöra en stark europeisk konkurrensövervakning och ii) lämna utrymme för en mångfald 
av åsikter, kulturer och medier i medlemsstaterna. När det gäller centraliserad behandling av 
kultur- och medieprodukter samt kultur- och medietjänster som enbart grundas på 
konkurrensstandarder skulle förordningen sakna den kulturella överensstämmelse som krävs 
enligt artikel 167.4 i EUF-fördraget, något som är ännu viktigare i samband med övergripande 
bestämmelser, vilket är fallet här. Mer specifika och bättre fungerande bestämmelser för vissa 
sektorer på EU-nivå måste också fastställas och gälla inom kultur- och mediesektorerna. Att 
endast införa ”utan att det påverkar-klausuler” i skälen löser inte dessa konflikter. De skapar i 
stället rättslig osäkerhet och undergräver i slutändan förordningens syfte. 

För en korrekt anpassning av maktbalansen med grindvakter bör webbläsare och digitala 
röstassistenter uttryckligen inkluderas i förteckningen över centrala plattformstjänster. 
Samtidigt föreligger det tvivel om att explicit inkludera mångsidiga 
streamingplattformstjänster (t.ex. för spel, musik eller filmer) eller plattformar för video på 
beställning. Det är sant att det finns en risk för att sådana tjänster inom en snar framtid också 
kan förvärva grindvakters egenskaper, vilket skulle kunna leda till att 
konkurrensmöjligheterna på marknaden ifrågasätts. Detta gäller dock inte när ett antal 
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användare förs samman med ett antal leverantörer via ett öppet internet och ett konkret 
utbytesförhållande skapas genom en sådan öppen förmedlingstjänst.

Effektiv brottsbekämpning förefaller endast möjlig om man snabbt kan tillämpa de ytterligare 
skyldigheter och förbud som kvalificeringen som grindvakt medför. De föreslagna 
tidsramarna bör därför förkortas. Uppgifter som genereras främst genom erbjudanden från 
andra än grindvakten får inte monopoliseras enbart till förmån för grindvakten. Det är 
dessutom nödvändigt att säkerställa en miniminivå av öppenhet när annonspriser fastställs för 
att ge företagsanvändare en rättvis förhandlingsposition i förhållande till grindvakten. 
Prissättningsmekanismen får därför inte finnas kvar i grindvakternas algoritmdrivna svarta 
låda. För att göra en korrekt bedömning av rättvisan måste kommersiella användare eller 
oberoende enheter kunna mäta resultatet, särskilt när det gäller annonseringstjänster online. 

Slutligen påminns det om att annonsering är en viktig finansieringskälla för professionellt 
innehåll i många olika medier. Nya former av annonsering bör därför inte förbjudas generellt, 
utan dessa bör regleras så att uppgifter hanteras på ett respektfullt och öppet sätt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De digitala tjänsterna, i synnerhet 
de digitala plattformarna, spelar en allt 
viktigare roll i ekonomin, särskilt på den 
inre marknaden, genom att de erbjuder nya 
affärsmöjligheter i EU och underlättar 
handeln över gränserna.

1. De digitala tjänsterna, i synnerhet 
de digitala plattformarna, spelar en allt 
viktigare roll i ekonomin och i samhället. 
På den europeiska inre marknaden 
erbjuder de nya affärsmöjligheter och 
underlättar handeln över gränserna.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Grindvakterna har en betydande 
inverkan på den inre marknaden därigenom 
att de erbjuder ett stort antal 

6. Grindvakterna har en betydande 
inverkan på den inre marknaden därigenom 
att de erbjuder ett stort antal 
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företagsanvändare nätportar för att nå 
slutanvändarna i hela unionen och på olika 
marknader. Den negativa inverkan av de 
otillbörliga metoderna på den inre 
marknaden och den bristande öppenheten 
hos de centrala plattformstjänsterna, 
inbegripet deras negativa samhälleliga och 
ekonomiska konsekvenser, har föranlett de 
nationella lagstiftarna och de 
sektorsspecifika tillsynsmyndigheterna att 
vidta åtgärder. Ett antal nationella 
lagstiftningslösningar för att helt eller 
delvis ta itu med de otillbörliga metoderna 
och öppenheten hos de digitala tjänsterna 
har redan föreslagits eller antagits. Detta 
har skapat en risk för divergerande 
lagstiftningslösningar med resulterande 
fragmentering av den inre marknaden, och 
därmed en större risk för ökade 
fullgörandekostnader på grund av flera 
uppsättningar nationella rättsliga krav.

företagsanvändare nätportar för att nå 
slutanvändarna i hela unionen och på olika 
marknader. Den negativa inverkan av de 
otillbörliga metoderna på den inre 
marknaden och den bristande öppenheten 
hos de centrala plattformstjänsterna, 
inbegripet deras negativa samhälleliga och 
ekonomiska konsekvenser, har föranlett de 
nationella lagstiftarna och de 
sektorsspecifika tillsynsmyndigheterna att 
vidta åtgärder. Ett antal 
lagstiftningslösningar på nationell nivå för 
att helt eller delvis ta itu med de 
otillbörliga metoderna och öppenheten hos 
de digitala tjänsterna har redan föreslagits 
eller antagits. Detta har skapat en risk för 
divergerande lagstiftningslösningar med 
resulterande fragmentering av den inre 
marknaden, och därmed en större risk för 
ökade fullgörandekostnader på grund av 
flera uppsättningar nationella rättsliga krav, 
i de respektive fallen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Genom en tillnärmning av de olika 
nationella lagarna skulle hindren för 
friheten att tillhandahålla och motta 
tjänster, inbegripet tjänster till 
privatpersoner och mindre företag, 
undanröjas på den inre marknaden. En 
riktad uppsättning harmoniserade bindande 
regler bör därför fastställas på unionsnivå 
för att säkerställa öppna och rättvisa 
digitala marknader med närvaro av 
grindvakter inom den inre marknaden.

8. Genom en tillnärmning av de olika 
nationella lagarna skulle hindren för 
friheten att tillhandahålla och motta 
tjänster, inbegripet tjänster till 
privatpersoner och mindre företag, 
undanröjas på den inre marknaden. En 
riktad uppsättning harmoniserade rättsliga 
förpliktelser bör därför fastställas på 
unionsnivå för att säkerställa öppna och 
rättvisa digitala marknader med närvaro av 
grindvakter inom den inre marknaden.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. En fragmentering av den inre 
marknaden kan endast effektivt undvikas, 
om medlemsstaterna hindras från att 
tillämpa särskilda nationella regler för de 
typer av företag och tjänster som omfattas 
av den här förordningen. Eftersom denna 
förordning syftar till att komplettera 
kontrollen av efterlevnaden av 
konkurrensrätten, bör det samtidigt anges 
att denna förordning inte påverkar 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget, motsvarande nationella 
konkurrensregler och andra nationella 
konkurrensregler om ensidigt agerande 
som grundar sig på en individuell 
bedömning av marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga. Tillämpningen av de 
sistnämnda reglerna bör dock inte 
påverka grindvakternas skyldigheter 
enligt denna förordning och en enhetlig 
och effektiv tillämpning av dem på den 
inre marknaden.

9. Denna förordning åsidosätter inte 
nationella konkurrensregler, den gör dem 
inte olagliga och den hindrar inte heller 
medlemsstaterna att införa identiska, 
liknande, strängare eller olika 
skyldigheter för företag i syfte att 
genomföra legitima allmänna intressen i 
enlighet med unionsrätten. Dessa legitima 
allmänna intressen är bland annat 
konsumentskydd, bekämpning av illojal 
konkurrens samt skydd och främjande av 
mediefrihet och mediepluralism eller 
åsiktsmångfald respektive kulturell eller 
språklig mångfald. I synnerhet påverkas 
inte medlemsstaternas rätt att införa 
skyldigheter för företag som kallas 
”grindvakter” i den mening som avses i 
denna förordning, men även för andra 
företag i syfte att säkerställa legitima 
allmänna intressen. Eftersom denna 
förordning syftar till att komplettera 
kontrollen av efterlevnaden av 
konkurrensrätten, bör det anges att denna 
förordning inte påverkar tillämpningen av 
artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget, 
motsvarande bestämmelser på nationell 
nivå och andra bestämmelser på nationell 
nivå om ensidigt agerande som grundar sig 
på en individuell bedömning av 
marknadspositioner och 
marknadsbeteende, inbegripet dess 
sannolika effekter och det förbjudna 
beteendets exakta omfattning, och som ger 
företagen möjlighet att framföra argument 
rörande effektivitet och sakliga skäl för 
beteendet i fråga.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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10a. Systematiska sammanslagningar 
och förvärv bör ha en tydlig och laglig 
tröskel för att man ska få slut på 
konkurrensdödande förvärv där stora 
företag köper nystartade företag och 
växande företag för att begränsa eventuell 
konkurrens. Särskild uppmärksamhet bör 
fästas vid övertaganden inom viktiga 
sektorer som hälso- och sjukvård, 
utbildning, försvar och finansiella 
tjänster.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster och webbannonseringstjänster 
kapacitet att påverka ett stort antal 
slutanvändare och företag, vilket innebär 
en risk för otillbörliga affärsmetoder. De 
bör därför ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster – bland annat 
onlinebaserade handelsplatser, appbutiker 
för programvara eller onlinebaserade 
förmedlingstjänster i sektorer som 
betjänar allmänintresset – sökmotorer och 
operativsystem – bland annat smart-tv och 
IP-tv, digitala röstassistenter, plattformar 
som använder röststyrd integrerad teknik, 
webbläsare, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster och webbannonseringstjänster 
kapacitet att påverka ett stort antal 
slutanvändare och företag, vilket innebär 
en risk för otillbörliga affärsmetoder. De 
bör därför ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
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molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

__________________ __________________
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. Grindvakter kan också 
tillhandahålla andra kompletterande 
tjänster, exempelvis butiksförsäljning 
eller distributionsverksamhet, som riktas 
till slutanvändarna tillsammans med sina 
centrala plattformstjänster och på ett sätt 
som inte kan urskiljas av en genomsnittlig 
användare. Sådana kompletterande 
tjänster kan konkurrera med 
företagsanvändare av den centrala 
plattformstjänsten och medverka avsevärt 
till obalansen på en viss marknad och i 
sista hand öka grindvaktens makt på ett 
orättvist sätt, bland annat i förhållande till 
grindvaktens affärspartner, exempelvis 
leverantörer av varor eller tjänster, som är 
beroende av denna kompletterande tjänst. 
För att förhindra att grindvakter gynnas 
orättvist av fördelarna med 
tillhandahållandet av parallella tjänster 
bör sådana kompletterande tjänster också 
omfattas av de skyldigheter som gäller för 
de centrala plattformstjänsterna.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14b. Grindvakternas påverkan på 
marknaden gör deras affärspartner, 
oavsett om de är företagsanvändare eller 
leverantörer av kompletterande tjänster, 
mycket sårbara för orättvisa villkor hos de 
grindvakter som de är beroende av. 
Därför bör grindvakten säkerställa att 
deras villkor är öppna och rättvisa. 
Samtidigt som lämpliga och 
proportionella sanktioner vid brott mot 
dessa villkor bör vara tillåtna bör de vara 
formellt motiverade och göra det möjligt 
för den sanktionerade parten att invända 
mot dem. I detta syfte bör grindvakterna 
föreskriva ett internt system för att 
skyndsamt hantera klagomålen från sina 
företagsanvändare och leverantörer av 
kompletterande tjänster, inbegripet på 
deras nationella språk om grindvaktens 
tjänst är aktivt inriktad på den berörda 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Det faktum att en digital tjänst 
klassificeras som en central 
plattformstjänst mot bakgrund av att den är 
utbredd och allmänt använd och av dess 
betydelse för att koppla samman 
företagsanvändare och slutanvändare ger 
inte i sig upphov till tillräckligt allvarliga 
problem med öppenhet och orättvisa 
metoder. Det är endast när en central 
plattformstjänst utgör en viktig nätportar 

15. Det faktum att en digital tjänst 
klassificeras som en central 
plattformstjänst mot bakgrund av att den är 
utbredd och allmänt använd eller av dess 
betydelse för att koppla samman 
företagsanvändare och slutanvändare ger 
inte i sig upphov till tillräckligt allvarliga 
problem med öppenhet och orättvisa 
metoder. Det är endast när en central 
plattformstjänst utgör en viktig nätport, 
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och drivs av en leverantör med betydande 
inverkan på den inre marknaden och en fast 
förankrad och varaktig ställning, eller av en 
leverantör som förutses ha en sådan 
ställning inom en snar framtid, som sådana 
problem uppstår. Följaktligen bör den 
riktade uppsättning harmoniserade regler 
som fastställs i denna förordning endast 
tillämpas på företag som betecknas på 
grundval av dessa tre objektiva kriterier, 
och de bör endast tillämpas på de av deras 
centrala plattformstjänster som enskilt 
utgör en viktig nätport för 
företagsanvändarna för att nå 
slutanvändarna.

drivs av en leverantör med betydande 
inverkan på den inre marknaden och en fast 
förankrad och varaktig ställning, eller av en 
leverantör som förutses ha en sådan 
ställning inom en snar framtid, som sådana 
problem uppstår. Följaktligen bör den 
riktade uppsättning harmoniserade regler 
som fastställs i denna förordning tillämpas 
endast på företag som betecknas på 
grundval av dessa tre objektiva kriterier, 
och på de av deras centrala 
plattformstjänster som enskilt utgör en 
viktig nätport för företagsanvändarna för 
att nå slutanvändarna.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. För att säkerställa en effektiv 
tillämpning av den här förordningen på de 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som har största sannolikhet att uppfylla 
dessa objektiva krav, och där otillbörligt 
beteende som minskar öppenheten är 
vanligast och får störst inverkan, bör 
kommissionen ha möjlighet att direkt 
beteckna som grindvakter de leverantörer 
av centrala plattformstjänster som 
uppfyller vissa kvantitativa tröskelvärden. 
Sådana företag bör under alla 
omständigheter omfattas av ett snabbt 
förfarande för betecknande som bör inledas 
när denna förordning träder i kraft.

16. Där otillbörligt beteende som 
minskar öppenheten är vanligast och får 
störst inverkan samt för att säkerställa en 
effektiv tillämpning av den här 
förordningen på de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som har största 
sannolikhet att uppfylla dessa objektiva 
krav, bör kommissionen ha möjlighet att 
direkt beteckna som grindvakter de 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
som uppfyller vissa kvantitativa 
tröskelvärden. Sådana företag bör under 
alla omständigheter omfattas av ett snabbt 
förfarande för betecknande som bör inledas 
när denna förordning träder i kraft.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. En mycket stor omsättning i 
unionen och tillhandahållande av en central 
plattformstjänst i minst tre medlemsstater 
utgör övertygande indikationer på att 
leverantören av en central plattformstjänst 
har en betydande inverkan på den inre 
marknaden. Detta gäller även när en 
leverantör av en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater har ett mycket 
högt börsvärde eller motsvarande skäligt 
marknadsvärde. Därför bör en leverantör 
av en central plattformstjänst antas ha en 
betydande inverkan på den inre 
marknaden, om leverantören 
tillhandahåller en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater och antingen dess 
koncernomsättning inom EES är lika med 
eller överstiger ett specifikt, högt 
tröskelvärde eller gruppens börsvärde är 
lika med eller överstiger ett visst högt 
absolut värde. För de leverantörer av 
centrala plattformstjänster som tillhör 
företag som inte är börsnoterade bör det 
motsvarande skäliga marknadsvärdet över 
ett visst, högt absolut värde anges. 
Kommissionen bör använda sin befogenhet 
att anta delegerade akter för att utveckla en 
objektiv metod för att beräkna det här 
värdet. En hög koncernomsättning inom 
EES i kombination med tröskelvärdet för 
användare i unionen av centrala 
plattformstjänster återspeglar en relativt 
stark förmåga att monetarisera de här 
användarna. Ett högt börsvärde i 
förhållande till samma tröskelvärde för 
antalet användare i unionen återspeglar en 
relativt betydande potential att 
monetarisera dessa användare inom den 
närmaste framtiden. Den här 
monetariseringspotentialen återspeglar i sin 
tur i princip de berörda företagens ställning 
vid nätporten. Båda indikatorerna 
återspeglar dessutom deras finansiella 
kapacitet, inbegripet deras förmåga att 
utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna 
för att stärka sin ställning. Detta kan till 

17. En mycket stor omsättning i 
unionen och tillhandahållande av en central 
plattformstjänst i minst tre medlemsstater 
utgör övertygande indikationer på att 
leverantören av en central plattformstjänst 
har en betydande inverkan på den inre 
marknaden. Detta gäller även när en 
leverantör av en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater har ett mycket 
högt börsvärde eller motsvarande skäligt 
marknadsvärde. Därför bör en leverantör 
av en central plattformstjänst antas ha en 
betydande inverkan på den inre 
marknaden, om leverantören 
tillhandahåller en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater och antingen dess 
koncernomsättning inom EES är lika med 
eller överstiger ett specifikt, högt 
tröskelvärde eller gruppens börsvärde är 
lika med eller överstiger ett visst högt 
absolut värde. För de leverantörer av 
centrala plattformstjänster som tillhör 
företag som inte är börsnoterade bör det 
motsvarande skäliga marknadsvärdet över 
ett visst, högt absolut värde anges. 
Kommissionen skulle kunna använda sin 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
utveckla en objektiv metod för att beräkna 
det här värdet. En hög koncernomsättning 
inom EES i kombination med tröskelvärdet 
för användare i unionen av centrala 
plattformstjänster återspeglar en relativt 
stark förmåga att monetarisera de här 
användarna. Ett högt börsvärde i 
förhållande till samma tröskelvärde för 
antalet användare i unionen återspeglar en 
relativt betydande potential att 
monetarisera dessa användare inom den 
närmaste framtiden. Den här 
monetariseringspotentialen återspeglar i sin 
tur i princip de berörda företagens ställning 
vid nätporten. Båda indikatorerna 
återspeglar dessutom deras finansiella 
kapacitet, inbegripet deras förmåga att 
utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna 
för att stärka sin ställning. Detta kan till 
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exempel inträffa när den här överlägsna 
tillgången används för att förvärva andra 
företag, en förmåga som i sin tur visat sig 
ha möjliga negativa effekter på 
innovationen. Börsvärdet kan också 
avspegla de berörda leverantörernas 
förväntade framtida ställning och effekter 
på den inre marknaden, trots att deras 
nuvarande omsättning kan vara relativt låg. 
Börsvärdet kan baseras på en nivå som 
återspeglar det genomsnittliga börsvärdet 
av de största börsnoterade företagen i 
unionen under en lämplig period.

exempel inträffa när den här överlägsna 
tillgången används för att förvärva andra 
företag, en förmåga som i sin tur visat sig 
ha möjliga negativa effekter på 
innovationen. Börsvärdet kan också 
avspegla de berörda leverantörernas 
förväntade framtida ställning och effekter 
på den inre marknaden, trots att deras 
nuvarande omsättning kan vara relativt låg. 
Börsvärdet kan baseras på en nivå som 
återspeglar det genomsnittliga börsvärdet 
av de största börsnoterade företagen i 
unionen under en lämplig period.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. En sådan bedömning kan endast 
göras mot bakgrund av en 
marknadsundersökning, samtidigt som de 
kvantitativa tröskelvärdena beaktas. 
Kommissionen bör i sin bedömning sträva 
efter att bevara och främja 
innovationsnivån, kvaliteten på de digitala 
produkterna och tjänsterna, rättvisa och 
konkurrenskraftiga priser samt en hög nivå 
på kvaliteten eller urvalet för 
företagsanvändarna och slutanvändarna. I 
samband med det kan faktorer beaktas som 
är specifika för de berörda leverantörerna 
av centrala plattformstjänster, såsom 
extrema stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom tjänsternas 
mångsidiga karaktär, inlåsningseffekter, 
brist på multihoming eller vertikal 
integration. Dessutom kan ett mycket högt 
börsvärde, en mycket hög andel eget 
kapital i förhållande till vinsten eller en 
mycket hög omsättning som härrör från 
slutanvändarna av en enda central 
plattformstjänst tyda på att jämvikten på 
marknaden tippar över eller på en 

25. En sådan bedömning kan endast 
göras mot bakgrund av en 
marknadsundersökning, samtidigt som de 
kvantitativa tröskelvärdena beaktas. 
Kommissionen bör i sin bedömning sträva 
efter att bevara och främja 
innovationsnivån, tillgången till offentlig 
information som medför att information 
görs tillgänglig utan diskriminering för ett 
potentiellt obegränsat antal personer eller 
användare i allmänhet, kvaliteten på de 
digitala produkterna och tjänsterna, rättvisa 
och konkurrenskraftiga priser samt en hög 
nivå på kvaliteten eller urvalet för 
företagsanvändarna och slutanvändarna. I 
samband med det kan faktorer beaktas som 
är specifika för de berörda leverantörerna 
av centrala plattformstjänster, såsom 
extrema stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom tjänsternas 
mångsidiga karaktär, inlåsningseffekter, 
brist på multihoming eller vertikal 
integration. Dessutom kan ett mycket högt 
börsvärde, en mycket hög andel eget 
kapital i förhållande till vinsten eller en 
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möjlighet för sådana leverantörer att 
utnyttja sin ställning. Tillsammans med 
börsvärdet är hög tillväxttakt, eller 
avtagande tillväxttakt i kombination med 
lönsamhetstillväxt, exempel på dynamiska 
parametrar som är särskilt relevanta för att 
identifiera sådana leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses bli fast 
förankrade. Kommissionen bör kunna fatta 
ett beslut genom att dra ofördelaktiga 
slutsatser av tillgängliga uppgifter, om 
tjänsteleverantören avsevärt hindrar 
utredningen genom att inte följa de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
vidtagit.

mycket hög omsättning som härrör från 
slutanvändarna av en enda central 
plattformstjänst tyda på att jämvikten på 
marknaden tippar över eller på en 
möjlighet för sådana leverantörer att 
utnyttja sin ställning. Tillsammans med 
börsvärdet är hög tillväxttakt, eller 
avtagande tillväxttakt i kombination med 
lönsamhetstillväxt, exempel på dynamiska 
parametrar som är särskilt relevanta för att 
identifiera sådana leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses bli fast 
förankrade. Kommissionen bör kunna fatta 
ett beslut genom att dra ofördelaktiga 
slutsatser av tillgängliga uppgifter, om 
tjänsteleverantören avsevärt hindrar 
utredningen genom att inte följa de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
vidtagit.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är begränsade till vad 
som är nödvändigt och motiverat för att 
komma till rätta med grindvakternas 
orättvisa metoder och för att säkerställa 
öppenheten hos centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakter. Därför 
bör skyldigheterna motsvara de metoder 
som anses orättvisa, vilket kan 
åstadkommas genom att ta hänsyn till den 
digitala sektorns särdrag, och där 
erfarenheterna, till exempel från 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, 
visar att de har en särskilt negativ direkt 
inverkan på företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom är det 
nödvändigt att möjliggöra en dialog om 
regleringsfrågor med grindvakter för att 
skräddarsy de skyldigheter som sannolikt 
kommer att kräva särskilda 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 

33. De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är begränsade till vad 
som är nödvändigt, proportionellt och 
motiverat för att komma till rätta med 
grindvakternas orättvisa metoder och för 
att säkerställa öppenheten hos centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls av 
grindvakter. Därför bör skyldigheterna 
motsvara de metoder som anses orättvisa, 
vilket kan åstadkommas genom att ta 
hänsyn till den digitala sektorns särdrag, 
och där erfarenheterna, till exempel från 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, 
visar att de har en särskilt negativ direkt 
inverkan på företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom är det 
nödvändigt att möjliggöra en dialog om 
regleringsfrågor med grindvakter för att 
skräddarsy de skyldigheter som sannolikt 
kommer att kräva särskilda 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
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deras effektivitet och proportionalitet. 
Skyldigheterna bör endast uppdateras om 
det upptäcks nya metoder, där man efter en 
grundlig undersökning av deras art och 
inverkan fastställer att de är orättvisa eller 
begränsar öppenheten på samma sätt som 
de otillbörliga metoder som fastställs i 
denna förordning, samtidigt som de undgår 
att omfattas av den befintliga 
uppsättningen skyldigheter.

deras effektivitet och proportionalitet. 
Skyldigheterna bör endast uppdateras om 
det upptäcks nya metoder, där man efter en 
grundlig undersökning av deras art och 
inverkan fastställer att de är orättvisa eller 
begränsar öppenheten på samma sätt som 
de otillbörliga metoder som fastställs i 
denna förordning, samtidigt som de undgår 
att omfattas av den befintliga 
uppsättningen skyldigheter.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36a. Artikel 5 a i denna förordning ska 
inte tolkas som att den antyder att 
plattformar som inte betecknas som 
grindvakter får kombinera 
personuppgifter fritt mellan tjänster utan 
den enskilda personens samtycke.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster. Sådana begränsningar 
har en betydande avskräckande effekt på 
grindvakternas företagsanvändare när det 
gäller att använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 

37. Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall, genom att införa 
avtalsvillkor, begränsa möjligheten för 
företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller direkta 
onlinebaserade försäljningskanaler som 
de äger. Sådana begränsningar har en 
betydande avskräckande effekt på 
grindvakternas företagsanvändare när det 
gäller att använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster eller motsvarande 
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mellanhandskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras valmöjlighet 
när det gäller att differentiera de 
kommersiella villkoren, inklusive pris. En 
sådan begränsning bör gälla alla åtgärder 
med motsvarande verkan, till exempel 
höjda provisionsavgifter eller borttagande 
av företagsanvändares erbjudanden.

direkta onlinebaserade 
distributionskanaler, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 
mellanhandskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster eller 
andra direkta distributionskanaler och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras valmöjlighet 
när det gäller att differentiera de 
kommersiella villkoren, inklusive pris. En 
sådan begränsning bör gälla alla åtgärder 
med motsvarande verkan, till exempel 
höjda provisionsavgifter eller borttagande 
av företagsanvändares erbjudanden eller 
mindre gynnsam visning av dem i 
rangordningen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. För att förhindra att 
företagsanvändarnas beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
ytterligare stärks bör de ha frihet att främja 
och välja den distributionskanal som de 
anser är lämpligast för att interagera med 
de slutanvändare som de redan har 
förvärvat genom centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakten. Omvänt 
bör slutanvändarna också ha frihet att välja 
erbjudanden från sådana företagsanvändare 
och att ingå avtal med dem antingen genom 
grindvakternas centrala plattformstjänster, i 
förekommande fall, eller genom en direkt 
distributionskanal eller en annan indirekt 
distributionskanal som används av 
företagsanvändarna. Detta bör gälla 

38. För att förhindra att 
företagsanvändarnas beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
ytterligare stärks bör de ha frihet att främja 
och välja den distributionskanal som de 
anser är lämpligast för att interagera med 
de slutanvändare som de redan har 
förvärvat genom centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakten. Omvänt 
bör slutanvändarna också ha frihet att välja 
erbjudanden från sådana företagsanvändare 
och att ingå avtal med dem antingen genom 
grindvakternas centrala plattformstjänster, i 
förekommande fall, eller genom en direkt 
distributionskanal eller en annan indirekt 
distributionskanal som används av 
företagsanvändarna. Detta bör gälla 
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främjande av erbjudanden och ingående av 
avtal mellan företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom bör 
slutanvändarnas möjligheter att fritt 
förvärva innehåll, abonnemang, funktioner 
eller andra föremål utanför grindvaktens 
centrala plattformstjänster inte undergrävas 
eller begränsas. Framför allt bör man 
undvika att grindvakterna begränsar 
slutanvändarnas tillgång till och 
användning av sådana tjänster via en 
programvaruapplikation som används i 
deras centrala plattformstjänst. 
Exempelvis bör abonnenter på 
onlineinnehåll som köpts utanför en 
nedladdningstjänst eller från en 
programvarubutik inte hindras från att få 
tillgång till sådant innehåll på en 
programvaruapplikation på 
grindvakternas centrala plattformstjänst 
enbart på grund av att det köptes utanför 
programvaruapplikationen eller 
programvarubutiken.

främjande av erbjudanden och ingående av 
avtal mellan företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom bör 
slutanvändarnas möjligheter att fritt 
förvärva digitalt innehåll och digitala 
tjänster, abonnemang, funktioner eller 
andra föremål utanför grindvaktens 
centrala plattformstjänster inte undergrävas 
på något sätt eller begränsas, särskilt 
genom utnyttjande av tekniska 
begränsningar. Framför allt bör man 
undvika att grindvakterna begränsar 
slutanvändarnas tillgång till och 
användning av dessa typer av lagligt 
förvärvat digital innehåll och tjänster via 
maskin- eller programvarufunktioner som 
används av denna grindvakt när den 
tillhandahåller liknande digitalt innehåll 
eller liknande digitala tjänster, enbart på 
grund av att de köptes utanför 
grindvaktens centrala plattformstjänst.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

39. För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter. Till exempel 
kan företagsanvändarna vilja framföra 
klagomål om olika typer av otillbörliga 
metoder, såsom diskriminerande villkor för 
åtkomst, omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 

39. För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter. Till exempel 
kan företagsanvändarna vilja framföra 
klagomål om olika typer av otillbörliga 
metoder, såsom diskriminerande villkor för 
åtkomst, omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
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skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
som är upprättade på ett tydligt och 
begripligt språk, inbegripet användningen 
av lagliga mekanismer för hantering av 
klagomål, inbegripet eventuell användning 
av alternativa tvistlösningsmekanismer och 
inbegripet tydlig information om 
behörigheten för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning, och regional 
lagstiftning i förekommande fall. Detta bör 
därför inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

42. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 

42. Villkoren för de riktade 
webbannonseringstjänster baserade på 
kontextuell information som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Detta leder 
ofta till att annonsörerna och utgivarna får 
bristande information och kunskap om 
villkoren för de annonseringstjänster de 
köpt och därmed ökar deras möjligheter att 
byta till andra leverantörer av 
webbannonseringstjänster. Dessutom 
kommer kostnaderna för 
webbannonseringen sannolikt att bli högre 
än de skulle varit i ett rättvisare, mer 
transparent och öppnare plattformsklimat. 
Dessa högre kostnader kommer sannolikt 
att återspeglas i de priser som 
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sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till information som gör det möjligt för 
båda parter att förstå vilket pris som betalas 
för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller riktade 
webbannonseringstjänster baserade på 
kontextuell information till kostnadsfri 
information som gör det möjligt för båda 
parter att förstå vilket pris som betalas för 
var och en av de olika annonseringstjänster 
som tillhandahålls som en del av den 
relevanta annonseringsvärdekedjan.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

43. En grindvakt kan under vissa 
omständigheter ha en dubbel roll som 
leverantör av centrala plattformstjänster, 
varigenom den tillhandahåller en central 
plattformstjänst till en företagsanvändare, 
samtidigt som den konkurrerar med samma 
företagsanvändare om tillhandahållandet av 
samma eller en liknande tjänst eller 
produkt till samma slutanvändare. Under 
dessa förhållanden kan en grindvakt 
utnyttja sin dubbla roll och använda data 
som genererats av företagsanvändarens 
transaktioner på den centrala plattformen 
för de tjänster som de själva erbjuder som 
liknar företagsanvändarnas. Detta kan till 
exempel vara fallet när en grindvakt 
tillhandahåller företagsanvändarna en e-
marknadsplats eller appbutik och samtidigt 
erbjuder dem tjänster som 
onlineåterförsäljare eller leverantör av 
tillämpningsprogramvara. För att förhindra 
att grindvakter otillbörligt drar nytta av sin 

43. Grindvakten kan under vissa 
omständigheter ha en dubbel roll som 
leverantör av centrala plattformstjänster, 
varigenom den tillhandahåller en central 
plattformstjänst till en företagsanvändare, 
samtidigt som den konkurrerar med samma 
företagsanvändare om tillhandahållandet av 
samma eller en liknande tjänst eller 
produkt till samma slutanvändare, även 
som en del av en kompletterande tjänst. 
Under dessa förhållanden kan en grindvakt 
utnyttja sin dubbla roll och använda data 
som genererats av företagsanvändarens 
transaktioner på den centrala plattformen 
eller från transaktioner med anknytning 
till dess kompletterande tjänst, för de 
tjänster eller varor som de själva erbjuder 
och som liknar företagsanvändarnas eller 
deras leverantörers. Detta kan till exempel 
vara fallet när en grindvakt tillhandahåller 
företagsanvändarna en e-marknadsplats 
eller appbutik och samtidigt erbjuder dessa 
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dubbla roll bör det säkerställas att de avstår 
från att använda aggregerade eller icke-
aggregerade data, som kan inbegripa 
anonymiserade uppgifter och 
personuppgifter som inte är allmänt 
tillgängliga, för att erbjuda tjänster som 
liknar företagsanvändarnas. Denna 
skyldighet bör gälla för varje grindvakt 
som helhet, inbegripet men inte begränsat 
till dess affärsenhet som konkurrerar med 
en central plattformstjänsts 
företagsanvändare.

företagsanvändare eller grindvaktens 
leverantörer tjänster som 
onlineåterförsäljare eller leverantör av 
tillämpningsprogramvara. För att förhindra 
att grindvakter otillbörligt drar nytta av sin 
dubbla roll bör det säkerställas att de avstår 
från att använda aggregerade eller icke-
aggregerade data, som kan inbegripa 
anonymiserade uppgifter och 
personuppgifter som exklusivt finns inom 
domänen för leverantörer av centrala 
plattformstjänster, för att erbjuda tjänster 
som liknar företagsanvändarnas. Denna 
skyldighet bör gälla för varje grindvakt 
som helhet, inbegripet men inte begränsat 
till dess affärsenhet som konkurrerar med 
en central plattformstjänsts 
företagsanvändare eller med leverantören 
av en kompletterande tjänst.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

46. En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster förinstalleras av en 
grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna 
valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra 
slutanvändarna från att avinstallera 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst och därigenom 
gynna deras egna 
programvaruapplikationer.

46. En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster förinstalleras av en 
grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna 
valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra 
slutanvändarna från att avinstallera 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst och därigenom 
gynna deras egna 
programvaruapplikationer, och de bör 
erbjuda slutanvändarna möjlighet att 
välja programvaruapplikationerna i sina 
centrala plattformstjänster, inbegripet en 
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möjlighet att välja inställningar utan 
förinstallerad programvara som inte 
behövs för deras plattforms 
grundläggande funktion.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47. De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet. För att 
säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda grindvakten 
genomföra proportionella tekniska eller 
avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta 
mål, om grindvakten kan visa att sådana 
åtgärder är nödvändiga och motiverade och 
att det inte finns några mindre restriktiva 

47. De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet. För att 
säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda grindvakten 
genomföra proportionella tekniska eller 
avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta 
mål, om grindvakten kan visa att sådana 
åtgärder är nödvändiga och motiverade och 
att det inte finns några mindre restriktiva 
åtgärder för att skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet. Detta förbud 
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åtgärder för att skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet.

mot att begränsa slutanvändarnas 
förmåga att installera och använda, eller 
komma åt, tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
appbutiker bör därför inte heller påverka 
grindvakternas förmåga att ta på sig det 
ansvar som krävs för att bekämpa olagligt 
onlineinnehåll.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

48. Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen för sina 
egna erbjudanden, i motsats till produkter 
från tredje parter som också bedriver 
verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, 
grupper av resultat som hör till ett speciellt 
ämne och som visas tillsammans med 
resultaten från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. Andra exempel 
är programvarutillämpningar som 
distribueras genom programvarubutiker 
eller produkter eller tjänster som framhävs 
och visas i ett socialt nätverks nyhetsflöde, 

48. Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom företagsanvändare som de 
samarbetar med eller som de har ingått 
särskilda samarbetsavtal med, eller som 
de föredrar av andra skäl som inte har 
något samband med tjänstens faktiska 
relevans, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen för sina 
egna erbjudanden, i motsats till produkter 
från tredje parter som också förmedlas via 
den centrala plattformstjänsten, eller de 
kan använda andra inställningar för att 
säkerställa sig förmånlig behandling 
jämfört med dessa tredje parter. Detta kan 
till exempel gälla produkter eller tjänster, 
inklusive andra centrala plattformstjänster, 
som rangordnas inom eller med de resultat 
som kommuniceras av sökmotorerna, eller 
som helt eller delvis är integrerade i 
sökmotorernas sökresultat, grupper av 
resultat som hör till ett speciellt ämne och 
som visas tillsammans med resultaten från 
en sökmotor, som av vissa slutanvändare 
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eller produkter eller tjänster som 
rangordnas i sökresultaten eller visas på en 
e-marknadsplats. Under dessa 
omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

kan betraktas eller användas som en tjänst 
som skiljer sig från eller kompletterar 
sökmotorn. Sådana förmånliga eller 
inbäddade visningar av en separat 
onlinebaserad förmedlingstjänst måste 
utgöra en otillbörlig preferens, oavsett om 
informationen eller resultaten inom de 
gynnade grupperna av angivna resultat 
också skulle ha kunnat tillhandahållas av 
konkurrerande tjänster och oavsett om 
sådana områden rangordnas på ett icke-
diskriminerande sätt. Otillbörlig preferens 
förekommer också i 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten eller visas på en e-
marknadsplats, eller produkter eller 
tjänster till vilka användarna dirigeras 
efter en röstbegäran av en slutanvändare 
till en digital röstassistent. Under dessa 
omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster vilket kan leda till en 
intressekonflikt. Följaktligen har dessa 
grindvakter möjlighet att direkt undergräva 
de här produkternas eller tjänsternas 
möjlighet att konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

49. I sådana situationer bör grindvakten 
inte ägna sig åt någon form av 
differentierad eller förmånlig behandling 
vid rangordning på centrala 
plattformstjänster, vare sig rättsligt, 

49. I sådana situationer med 
intressekonflikter bör grindvakten inte helt 
eller delvis bädda in sådana distinkta 
produkter eller tjänster i resultat eller 
grupper av resultat från onlinebaserade 
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kommersiellt eller tekniskt, till förmån för 
produkter eller tjänster som den erbjuder 
själv eller genom en företagsanvändare 
som den kontrollerar. För att säkerställa att 
denna skyldighet är effektiv bör det även 
säkerställas att de villkor som gäller för en 
sådan rangordning i allmänhet också är 
rättvisa. Rangordningen bör i detta 
sammanhang omfatta alla former av relativ 
synlighet, inbegripet visning, 
betygsättning, länkning eller röstresultat. 
För att säkerställa att den här skyldigheten 
är effektiv och inte kan kringgås bör den 
även tillämpas på alla åtgärder som kan ha 
en likvärdig effekt som den differentierade 
eller förmånliga behandlingen i 
rangordningen. De riktlinjer som antas i 
enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 
2019/1150 bör också underlätta 
genomförandet och efterlevnaden av den 
här skyldigheten34.

sökmotorer. Grindvakten får dock 
rangordna sina produkter eller tjänster 
under förutsättning att den inte ägnar sig 
åt någon form av differentierad eller 
förmånlig behandling vid rangordning på 
centrala plattformstjänster, vare sig 
rättsligt, kommersiellt eller tekniskt, till 
förmån för produkter eller tjänster som den 
erbjuder själv eller genom en 
företagsanvändare som den antingen 
kontrollerar eller samarbetar med eller 
föredrar av någon annan anledning. 
Särskilt om presentationen av resultaten 
av en central plattformstjänst inkluderar 
rangordning av separata produkter eller 
tjänster bör tredje parter ha likvärdiga 
möjligheter att rangordna sin produkt 
eller tjänst i samma format och på samma 
villkor. Om detta sker i utbyte mot 
ersättning och för att undvika 
intressekonflikter bör grindvaktens 
separata produkt eller tjänst behandlas 
som en separat affärsmässig enhet och 
bör vara kommersiellt gångbar som en 
fristående tjänst som erbjuds utanför 
grindvaktens centrala plattformstjänst. 
Grindvakten bör avstå från att införa 
mekanismer eller villkor som gör det mer 
betungande eller besvärligt att samla in 
och kombinera relevanta uppgifter från 
slutanvändare eller att erhålla samtycke 
för en företagsanvändares användning av 
sådana uppgifter i syfte att tillhandahålla 
intressebaserad annonsering inom en 
central plattformstjänst, om 
företagsanvändaren uppfyller alla 
lagstadgade krav för sådan annonsering, 
särskilt enligt förordning (EU) 2016/679. 
Det är nödvändigt att möjliggöra 
fullständig information om och 
transparens för de parametrar och data 
som används för beslutsfattande, 
genomförande och mätning som utförs av 
verktygen för resultatmätning, särskilt när 
det gäller annonsdatabaser och tjänster 
som grindvakten äger i förhållande till 
annonsdatabaser och förmedlingstjänster 
som ägs av andra utgivare eller 
tjänsteleverantörer med anknytning till 
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grindvaktens plattform. För att säkerställa 
att denna skyldighet är effektiv bör det 
även säkerställas att de villkor som gäller 
för en sådan rangordning, visning eller 
inbäddning av resultat i allmänhet också 
är rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande samt att 
företagsanvändare har samma tillgång 
som grindvakten till all information som 
härrör från rangordningen eller andra 
konkurrensrelevanta aspekter som rör 
deras respektive produkter eller tjänster. 
Rangordningen bör i detta sammanhang 
omfatta alla former av relativ synlighet, 
inbegripet bland annat ordning, grafisk 
visning, betygsättning, länkning eller 
röstresultat. När det gäller digitala 
röstassistenter bör det i synnerhet 
säkerställas att rangordningen av 
produkter och tjänster, och därmed det 
mestadels enda svaret på en användares 
röstbegäran, korrekt och opartiskt 
återspeglar denna begäran. För att 
säkerställa att den här skyldigheten är 
effektiv och inte kan kringgås bör den även 
tillämpas på alla åtgärder som kan ha en 
likvärdig effekt som den differentierade 
eller förmånliga behandlingen i 
rangordningen. En likvärdig effekt kan 
exempelvis uppnås genom annonsformat 
som används av användare på ett sätt som 
liknar grindvaktens eller de tredje 
parternas förmedlingstjänster online, eller 
som gynnar grindvakten på ett sätt som 
liknar den prioriterade behandlingen i 
själva rangordningen (t.ex. i form av 
ekonomisk vinst, användaråtkomst/trafik 
eller dataåtkomst). De riktlinjer som antas 
i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 
2019/1150 bör också underlätta 
genomförandet och efterlevnaden av den 
här skyldigheten.34

_________________ _________________
34 Kommissionens tillkännagivande om 
Riktlinjer om insyn i rangordningen i 
enlighet med Europaparlamentets och 

34 Kommissionens tillkännagivande om 
Riktlinjer om insyn i rangordningen i 
enlighet med Europaparlamentets och 
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rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT 
C 424, 8.12.2020, s. 1).

rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT 
C 424, 8.12.2020, s. 1).

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

50. Grindvakterna bör inte begränsa 
eller hindra slutanvändarnas fria val genom 
att tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Detta skulle göra det 
möjligt för fler leverantörer att erbjuda sina 
tjänster, vilket i slutändan skulle ge 
slutanvändaren ökat urval. Grindvakterna 
bör säkerställa det fria valet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och får inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda konsumenterna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom lägre priser eller 
högre kvalitet, bör inte tolkas som ett 
förbjudet hinder för byte.

50. Grindvakterna bör inte begränsa 
eller hindra slutanvändarnas fria val genom 
att tekniskt förhindra byte mellan, 
installation, effektiv användning eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster, även från tredje 
parters sida. Detta skulle göra det möjligt 
för fler leverantörer att erbjuda sina 
tjänster, vilket i slutändan skulle ge 
slutanvändaren ökat urval. Grindvakterna 
bör säkerställa det fria valet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och får inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten, installation eller användning 
omöjliga eller ineffektiva.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

51. Grindvakterna kan göra det svårare 
för slutanvändarna att få tillgång till 
onlineinnehåll och onlinetjänster, inklusive 
programvaruapplikationer. Därför bör det 
fastställas regler för att säkerställa att 
slutanvändarnas rätt att få tillgång till ett 
öppet internet inte äventyras av 

51. Grindvakterna kan göra det svårare 
för slutanvändarna att få tillgång till 
onlineinnehåll och onlinetjänster, inklusive 
programvaruapplikationer. Därför bör det 
fastställas regler för att säkerställa att 
slutanvändarnas rätt att få tillgång till ett 
öppet internet inte äventyras av 
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grindvakternas agerande. Grindvakterna 
kan också tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjligheter att effektivt 
byta mellan olika internetleverantörer, 
särskilt genom att ha kontrollen över 
operativsystemen eller hårdvaran. Detta 
snedvrider villkoren för 
internetanslutningstjänster och är i 
slutändan till nackdel för slutanvändarna. 
Det bör därför säkerställas att 
grindvakterna inte på ett otillbörligt sätt 
begränsar slutanvändarnas valmöjligheter 
vid valet av internetleverantör.

grindvakternas agerande. Grindvakterna 
kan också tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjligheter att effektivt 
byta mellan olika internetleverantörer, 
särskilt genom att ha kontrollen över 
operativsystemen eller hårdvaran. Detta 
snedvrider villkoren för 
internetanslutningstjänster och är i 
slutändan till nackdel för slutanvändarna. 
Det bör därför säkerställas att 
grindvakterna inte på ett otillbörligt sätt 
begränsar slutanvändarnas valmöjligheter 
vid valet av internetleverantör eller 
diskriminerar mot slutanvändarnas 
användning av ytterligare programvara, 
exempelvis upprättande av virtuella 
privata nätverk för att dölja eller ändra 
deras internetprotokoll.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

52a. Interoperabilitet måste också 
säkerställas för meddelanden och sociala 
medietjänster genom att användarna får 
möjlighet att migrera från en plattform till 
en annan utan att förlora sina data och 
kontakter.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

53. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 

53. Villkoren för de riktade 
webbannonseringstjänster baserade på 
kontextuell information som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 



PE692.792v02-00 450/644 RR\1244436SV.docx

SV

effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 
kostnadsfri tillgång till grindvakternas 
resultatmätningsverktyg och den 
information som krävs för att 
annonsörerna, de reklambyråer som agerar 
för ett företags räkning och förläggarna ska 
kunna utföra sina egna oberoende 
kontroller av tillhandahållandet av de 
relevanta webbannonseringstjänsterna.

och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 
kostnadsfri tillgång till grindvakternas 
resultatmätningsverktyg för riktad digital 
annonsering baserad på kontextuell 
information och den information som 
krävs, inbegripet kriterier som används av 
ad tech-plattformstjänster såsom 
prissättningsmekanismer, 
annonsauktioner och deras viktning, samt 
avgifter som tas ut av annonsutbyten, för 
att annonsörerna, de reklambyråer som 
agerar för ett företags räkning och 
förläggarna ska kunna utföra sina egna 
oberoende kontroller av tillhandahållandet 
av de relevanta 
webbannonseringstjänsterna. Detta bör 
omfatta uppgifter om alla parametrar som 
används av grindvakter eller tjänster som 
tillhör samma företag inom ramen för en 
förmedlingstjänst för annonsering i syfte 
att fastställa resultatet av en sådan 
förmedling och motsvarande priser för 
annonsering eller avgifter för 
förmedlingstjänster som tillhandahålls 
antingen på köp- eller säljsidan.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

54. Grindvakterna har tillgång till stora 
mängder data som de samlar in när de 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänsterna och andra digitala 
tjänster. För att säkerställa att 
grindvakterna inte undergräver de centrala 

54. Grindvakterna har tillgång till stora 
mängder data som de samlar in när de 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänsterna och andra digitala 
tjänster. För att säkerställa att 
grindvakterna inte undergräver de centrala 
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plattformstjänsternas öppenhet och 
innovationspotentialen inom den 
dynamiska digitala sektorn genom att 
begränsa företagsanvändarnas möjligheter 
att på ett effektivt sätt portera sina data, bör 
företagsanvändarna och slutanvändarna ges 
effektiv och omedelbar tillgång till de data 
som grindvakterna tillhandahöll eller 
genererade i samband med användningen 
av sina relevanta centrala 
plattformstjänster, i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format. Detta bör 
även gälla alla andra data på olika 
aggregeringsnivåer som kan vara 
nödvändiga för att möjliggöra en sådan 
portabilitet på ett effektivt sätt. Det bör 
också säkerställas att företagsanvändarna 
och slutanvändarna kan portera data i 
realtid på ett effektivt sätt, till exempel 
genom programmeringsgränssnitt av hög 
kvalitet. Ett underlättande av byte eller 
multihoming bör i sin tur leda till ökat 
urval för företagsanvändarna och 
slutanvändarna och ett incitament för 
grindvakterna och företagsanvändarna att 
innovera.

plattformstjänsternas öppenhet och 
innovationspotentialen inom den 
dynamiska digitala sektorn genom att 
begränsa företagsanvändarnas möjligheter 
att på ett effektivt sätt portera sina data, bör 
företagsanvändarna och slutanvändarna ges 
effektiv, kostnadsfri och omedelbar 
tillgång till de data som grindvakterna 
tillhandahöll eller genererade i samband 
med användningen av sina relevanta 
centrala plattformstjänster, i ett 
strukturerat, allmänt använt och 
maskinläsbart format. Detta bör även gälla 
alla andra data på olika aggregeringsnivåer 
som kan vara nödvändiga för att 
möjliggöra en sådan portabilitet på ett 
effektivt sätt. Det bör också säkerställas att 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
kan portera data i realtid på ett effektivt 
sätt, till exempel genom 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet. 
Ett underlättande av byte eller multihoming 
bör i sin tur leda till ökat urval för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
och ett incitament för grindvakterna och 
företagsanvändarna att innovera. Dessa 
portabilitetsrättigheter bör ge användarna 
rätt att komma åt och flytta sina data från 
den plattform de finns på.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

55. Företagsanvändarna av de stora 
kärnplattformstjänster som tillhandahålls 
av grindvakterna och dessa 
företagsanvändares slutanvändare 
tillhandahåller och genererar en stor mängd 
data, inklusive data som härleds från sådan 
användning. För att säkerställa att 
företagsanvändarna har tillgång till de 
relevanta data som genereras på detta sätt 
bör grindvakterna på deras begäran ge 
obehindrad tillgång till sådana data. Sådan 

55. Företagsanvändarna av de stora 
kärnplattformstjänster som tillhandahålls 
av grindvakterna och dessa 
företagsanvändares slutanvändare 
tillhandahåller och genererar en stor mängd 
data, inklusive data som härleds från sådan 
användning. För att säkerställa att 
företagsanvändarna har tillgång till de 
relevanta data som genereras på detta sätt 
bör grindvakterna på deras begäran ge 
obehindrad tillgång till sådana data. Sådan 
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tillgång bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av företagsanvändaren, som 
fungerar som personuppgiftsbiträden för 
dessa data åt företagsanvändaren. Data som 
tillhandahålls eller genereras av samma 
företagsanvändare och samma 
slutanvändare av dessa företagsanvändare 
inom ramen för andra tjänster som 
tillhandahålls av samma grindvakt kan 
beröras, om det är oupplösligt förbundet 
med begäran i fråga. Därför bör en 
grindvakt inte använda några avtalsmässiga 
eller andra begränsningar för att hindra 
företagsanvändarna från att få tillgång till 
relevanta data och bör göra det möjligt för 
företagsanvändarna att få samtycke av sina 
slutanvändare till sådan åtkomst och 
sökning av data, om sådant samtycke krävs 
enligt förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG. Grindvakterna bör 
också underlätta tillgången till dessa data i 
realtid genom lämpliga tekniska åtgärder, 
till exempel genom att inrätta 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet.

tillgång bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av företagsanvändaren, som 
fungerar som personuppgiftsbiträden för 
dessa data åt företagsanvändaren. Data som 
tillhandahålls eller genereras av samma 
företagsanvändare och samma 
slutanvändare av dessa företagsanvändare 
inom ramen för andra tjänster som 
tillhandahålls av samma grindvakt kan 
beröras, om det är oupplösligt förbundet 
med begäran i fråga. Därför bör en 
grindvakt inte använda några avtalsmässiga 
eller andra begränsningar för att hindra 
företagsanvändarna från att få tillgång till 
relevanta data och bör göra det möjligt för 
företagsanvändarna att få samtycke av sina 
slutanvändare till sådan åtkomst och 
sökning av data, om sådant samtycke krävs 
enligt förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG. Erhållandet av ett 
sådant samtycke bör vara så 
användarvänligt som möjligt och ske på 
samma villkor, t.ex. när det gäller 
giltighetstid och förnyelse av samtycke, 
som de som tillämpas på det samtycke som 
slutanvändaren ger till grindvakten för 
användning av sådana uppgifter för sina 
egna tjänster. Grindvakterna bör också 
underlätta tillgången till dessa data i realtid 
genom lämpliga tekniska åtgärder, till 
exempel genom att inrätta 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

56. Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 
och lagrar aggregerade dataset som 
innehåller information om vad användarna 
sökte efter och hur de interagerade med de 

56. Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 
och lagrar aggregerade dataset som 
innehåller information om vad användarna 
sökte efter och hur de interagerade med de 
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resultat som de fick. Leverantörerna av 
sökmotortjänster samlar in dessa data från 
sökningar som gjorts på deras egen 
sökmotortjänst och, i tillämpliga fall, 
sökningar som gjorts på plattformar 
tillhörande deras affärspartner nedströms. 
Grindvakternas tillgång till sådana data om 
rangordning, sökningar, klickningar och 
visningar utgör ett viktigt hinder för inträde 
och expansion, vilket undergräver 
möjligheten att konkurrera för de 
onlinebaserade sökmotortjänsterna. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor ge andra 
leverantörer av sådana tjänster tillgång till 
dessa data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar i samband med 
kostnadsfria och betalda sökningar som 
genereras av konsumenter på 
sökmotortjänster, så att dessa 
tredjepartsleverantörer kan optimera sina 
tjänster och konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna i fråga. Sådan tillgång 
bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av en sökmotorleverantör, 
som fungerar som personuppgiftsbiträde 
för dessa data åt sökmotorn. När en 
grindvakt ger åtkomst till sina sökdata bör 
den säkerställa att slutanvändarnas 
personuppgifter skyddas på lämpligt sätt, 
utan att avsevärt försämra datas kvalitet 
eller användbarhet.

resultat som de fick. Leverantörerna av 
sökmotortjänster samlar in dessa data från 
sökningar som gjorts på deras egen 
sökmotortjänst och, i tillämpliga fall, 
sökningar som gjorts på plattformar 
tillhörande deras affärspartner nedströms. 
Grindvakternas tillgång till sådana data om 
rangordning, sökningar, klickningar och 
visningar utgör ett viktigt hinder för inträde 
och expansion, vilket undergräver 
möjligheten att konkurrera för de 
onlinebaserade sökmotortjänsterna. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor ge andra 
leverantörer av sådana tjänster tillgång till 
dessa data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar i samband med 
kostnadsfria och betalda sökningar som 
genereras av konsumenter på 
sökmotortjänster, så att dessa 
tredjepartsleverantörer kan optimera sina 
tjänster och konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna i fråga. Sådan tillgång 
bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av en sökmotorleverantör, 
som fungerar som personuppgiftsbiträde 
för dessa data åt sökmotorn. När en 
grindvakt ger åtkomst till sina sökdata bör 
den säkerställa att slutanvändarnas 
personuppgifter skyddas på lämpligt sätt, 
utan att avsevärt försämra datas kvalitet 
eller användbarhet. Grindvakten bör 
kunna visa att anonymiserade frågor, 
klickningar och visningar av data har 
testats på ett tillfredsställande sätt mot 
risker för eventuell återidentifiering.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

57. I synnerhet fungerar de 
grindvakter som ger tillgång till 
programvarubutiker som en viktig nätport 

57. Centrala plattformstjänster som 
grindvakter erbjuder fungerar som en 
viktig nätport för de företagsanvändare 
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för de företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 
och företagsanvändarna av deras 
programvarulager bör de grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster].

som försöker nå slutanvändare. Med tanke 
på obalansen i förhandlingsstyrka mellan 
de grindvakterna och deras 
företagsanvändare bör grindvakterna inte 
tillåtas att införa allmänna villkor, särskilt 
inte prisvillkor, villkor för användning av 
uppgifter eller villkor för licensiering av 
rättigheter som företagsanvändaren 
innehar, som skulle vara orättvisa eller 
leda till omotiverad differentiering. 
”Införande” omfattar både explicita och 
implicita krav till följd av avtal eller fakta, 
särskilt om en sökmotor gör 
rangordningsresultaten beroende av 
överföringen av vissa rättigheter eller 
uppgifter. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av relevanta centrala 
plattformstjänster tillämpar för samma 
eller liknande tjänster, de priser eller 
villkor som grindvakten tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som grindvakten tillämpar på 
samma tjänst i olika geografiska regioner, 
de priser eller villkor som leverantören av 
centrala plattformstjänster tillämpar på 
samma tjänst som grindvakten erbjuder sig 
själv. Vidare bör villkoren anses vara 
oskäliga om grindvakten tar ut priser eller 
ålägger villkor utan att inleda verkliga 
förhandlingar med företagsanvändarna 
eller de kollektiva 
förvaltningsorganisationer som företräder 
dessa företagsanvändare eller utan att 
godta ett bindande förfarande för 
fastställandet av priser, såsom en 
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etablerad mekanism enligt lagarna om 
kollektiv förvaltning av rättigheter, eller 
utan att godta ett rimligt erbjudande om 
bindande skiljeförfarande från 
företagsanvändarna. Det bör också anses 
vara oskäligt om en grindvakt kräver en 
royaltyfri licens som villkor för tillträde 
eller om denne påtvingar royalties som är 
betydligt lägre än de priser som fastställts 
i enlighet med lagarna om kollektiv 
förvaltning av rättigheter. Det bör även 
anses vara oskäligt om tillträde till 
tjänsten eller tjänstens kvalitet och andra 
villkor är beroende av att 
företagsanvändaren överför uppgifter 
eller beviljar rättigheter som inte har 
anknytning till eller inte är absolut 
nödvändiga för att tillhandahålla den 
centrala plattformstjänsten. Denna 
förordning bör inte skapa en ovillkorlig 
rätt till tillträde, utan den bör säkerställa 
att villkoren för tillträde till de centrala 
plattformstjänsterna är rättvisa, rimliga 
och icke-diskriminerande. Grindvakter 
bör dessutom avstå från att tillämpa 
orättvisa, orimliga eller diskriminerande 
villkor för de företagsanvändare som 
tillhandahåller deras tjänster via 
grindvaktens centrala plattformstjänst, 
inklusive en digital röstassistent. 
Villkoren bör även anses vara orättvisa 
om de villkor eller åtgärder som införs 
hindrar företagsanvändare att tjäna 
pengar på sina tjänster och gör det möjligt 
för grindvakten att, till egen fördel, tjäna 
pengar på tredje parts innehåll som 
tillhandahålls av företagsanvändarna 
genom att införa sponsring eller 
annonsering kring sådant innehåll, utan 
samtycke av leverantören av innehåll.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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60. I undantagsfall som är motiverade 
med hänsyn till allmän moral, folkhälsa 
eller allmän säkerhet bör kommissionen 
kunna besluta att den berörda skyldigheten 
inte gäller en viss central plattformstjänst. 
Att dessa allmänintressen påverkas kan 
tyda på att kostnaderna för samhället som 
helhet för att genomföra en viss skyldighet 
i vissa undantagsfall skulle vara för höga 
och därmed oproportionerliga. Dialogen 
kring regelverket i syfte att underlätta 
fullgörandet med begränsade möjligheter 
till tillfälligt upphävande och undantag bör 
säkerställa proportionaliteten i 
skyldigheterna i denna förordning utan att 
undergräva de avsedda förhandseffekterna 
på rättvisan och öppenheten.

60. I undantagsfall som är motiverade 
med hänsyn till allmän ordning, folkhälsa 
eller allmän säkerhet bör kommissionen 
kunna besluta att den berörda skyldigheten 
inte gäller en viss central plattformstjänst. 
Att dessa allmänintressen påverkas kan 
tyda på att kostnaderna för samhället som 
helhet för att genomföra en viss skyldighet 
i vissa undantagsfall skulle vara för höga 
och därmed oproportionerliga. Dialogen 
kring regelverket i syfte att underlätta 
fullgörandet med begränsade möjligheter 
till tillfälligt upphävande och undantag bör 
säkerställa proportionaliteten i 
skyldigheterna i denna förordning utan att 
undergräva de avsedda förhandseffekterna 
på rättvisan och öppenheten.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

61. Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. En lämplig grad 
av transparens i de profileringsmetoder 
som grindvakterna använder gör det lättare 
att konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna genom att 
grindvakterna utsätts för yttre 
påtryckningar att förhindra att en 
djupgående konsumentprofilering görs till 
branschstandard, med tanke på att 
potentiella nya aktörer eller nystartade 
leverantörer inte kan få tillgång till data i 
samma utsträckning och djup, och i samma 
omfattning. Ökad transparens bör göra det 
möjligt för andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster att differentiera sig bättre 
genom att använda överlägsen utrustning 
som tryggar den personliga integriteten. 
För att säkerställa en miniminivå av 

61. Slutanvändarnas intressen i fråga 
om dataskydd och integritet är relevanta 
för alla bedömningar av möjliga negativa 
effekter av grindvakternas observerade 
praxis att samla in och lagra stora mängder 
data från slutanvändarna. En lämplig grad 
av transparens i de profileringsmetoder 
som grindvakterna använder gör det lättare 
att konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna genom att 
grindvakterna utsätts för yttre 
påtryckningar att förhindra att 
konsumentprofilering, spårning och 
insamling av personuppgifter från tredje 
parter görs till branschstandard, med tanke 
på att potentiella nya aktörer eller 
nystartade leverantörer inte kan få tillgång 
till data i samma utsträckning och djup, 
och i samma omfattning. Ökad transparens 
bör göra det möjligt för andra leverantörer 
av centrala plattformstjänster att 
differentiera sig bättre genom att använda 
överlägsen utrustning som tryggar den 
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effektivitet hos den här 
transparensskyldigheten bör grindvakterna 
åtminstone tillhandahålla en beskrivning 
av på vilken grund profileringen utförs, 
inbegripet om personuppgifter och data 
som härrör från användaraktiviteter 
används, vilken behandling som görs, för 
vilka ändamål profilen förbereds och 
slutligen används, hur profileringen 
påverkar grindvakternas tjänster, samt 
vilka åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för slutanvändarna att få kännedom 
om den relevanta användningen av sådan 
profilering, och för att begära deras 
samtycke.

personliga integriteten. För att säkerställa 
en miniminivå av effektivitet hos den här 
transparensskyldigheten bör grindvakterna 
tillhandahålla en omfattande rapport av på 
vilken grund profileringen, spårningen och 
användningen av data från tredje parter 
utförs, inbegripet om personuppgifter och 
data som härrör från användaraktiviteter 
används, vilken behandling som görs, för 
vilka ändamål profilen förbereds och 
slutligen används, hur profileringen 
påverkar grindvakternas tjänster och 
användarnas integritet, samt vilka 
åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för slutanvändarna att få kännedom 
om användningen av sådan profilering, och 
för att begära deras samtycke.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

62. För att säkerställa ett fullständigt 
och varaktigt uppnående av målen för 
denna förordning bör kommissionen kunna 
bedöma om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt utan att den uppnår de 
kvantitativa tröskelvärden som fastställs i 
denna förordning, om en grindvakts 
systematiskt bristande fullgörande 
motiverar att ytterligare korrigerande 
åtgärder vidtas, och om förteckningen över 
skyldigheter för att ta itu ,med orättvisa 
metoder av grindvakter bör ses över och 
ytterligare metoder som är lika orättvisa 
och begränsar de digitala marknadernas 
öppenhet bör identifieras. En sådan 
bedömning bör baseras på 
marknadsundersökningar som ska 
genomföras inom en lämplig tidsram, med 
hjälp av tydliga förfaranden och tidsfrister, 
för att stödja denna förordnings 
förhandseffekt på öppenheten och rättvisan 

62. För att säkerställa ett fullständigt 
och varaktigt uppnående av målen för 
denna förordning bör kommissionen kunna 
bedöma om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt utan att den uppnår de 
kvantitativa tröskelvärden som fastställs i 
denna förordning, om en grindvakts 
systematiskt bristande fullgörande 
motiverar att ytterligare korrigerande 
åtgärder vidtas, och om förteckningen över 
skyldigheter för att ta itu ,med orättvisa 
metoder av grindvakter bör ses över och 
ytterligare metoder som är lika orättvisa 
och begränsar de digitala marknadernas 
öppenhet bör identifieras. En sådan 
bedömning bör baseras på 
marknadsundersökningar som ska 
genomföras inom en lämplig tidsram, med 
hjälp av tydliga förfaranden och tidsfrister, 
för att stödja denna förordnings 
förhandseffekt på öppenheten och rättvisan 
inom den digitala sektorn, och för att ge 
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inom den digitala sektorn, och för att ge 
den rättssäkerhet som krävs.

den rättssäkerhet som krävs. 
Medlemsstaterna och europeiska 
organisationer och föreningar som har ett 
legitimt intresse av att företräda 
företagsanvändare eller konsumenter bör 
få rätt att formellt begära en 
marknadsutredning när de kan lämna 
bevis till stöd för skälig grund att 
misstänka att något av ovan nämnda fyra 
fall har inträffat. Kravet på att lägga fram 
bevis bör inte vara orimligt högt. 
Kommissionen bör kunna besluta att inte 
fortsätta utredningen efter en sådan 
begäran. I detta fall bör den lämna en 
tillräcklig motivering till sitt beslut.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

75. I samband med förfaranden som 
genomförs enligt denna förordning bör de 
berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Samtidigt som de 
berörda företagens rätt till god förvaltning 
och rätt till försvar, särskilt rätten att få 
tillgång till handlingarna i ärendet och 
rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt 
att konfidentiella uppgifter skyddas. 
Dessutom bör kommissionen, med respekt 
för sekretesskyddet av informationen, se 
till att all information som åberopas i 
samband med beslutet lämnas ut i en 
omfattning som gör det möjligt för den 
som beslutet riktar sig till att förstå de 
omständigheter och överväganden som lett 
fram till beslutet. Slutligen kan på vissa 
villkor vissa affärshandlingar, såsom 
kommunikation mellan advokater och 
deras klienter, betraktas som konfidentiella 
om de relevanta villkoren är uppfyllda.

75. I samband med förfaranden som 
genomförs enligt denna förordning bör de 
berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Samtidigt som de 
berörda företagens rätt till god förvaltning 
och rätt till försvar, särskilt rätten att få 
tillgång till handlingarna i ärendet och 
rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt 
att konfidentiella och affärsmässigt 
känsliga uppgifter skyddas. Dessutom bör 
kommissionen, med respekt för 
sekretesskyddet av informationen, se till att 
all information som åberopas i samband 
med beslutet lämnas ut i en omfattning som 
gör det möjligt för den som beslutet riktar 
sig till att förstå de omständigheter och 
överväganden som lett fram till beslutet. 
Slutligen kan på vissa villkor vissa 
affärshandlingar, såsom kommunikation 
mellan advokater och deras klienter, 
betraktas som konfidentiella om de 
relevanta villkoren är uppfyllda.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 79 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79) Syftet med denna förordning är att 
säkerställa en öppen och rättvis digital 
sektor i allmänhet och öppna och rättvisa 
centrala plattformstjänster i synnerhet, för 
att främja innovation, högkvalitativa 
digitala produkter och digitala tjänster, 
rättvisa och konkurrenskraftiga priser samt 
hög kvalitet och urval för slutanvändarna i 
den digitala sektorn. Detta kan inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna, utan kan endast uppnås 
fullt ut på unionsnivå på grund av 
grindvakternas affärsmodeller och 
verksamhet samt storleken på och 
effekterna av deras verksamhet. Unionen 
får anta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(79) Syftet med denna förordning är att 
säkerställa en öppen och rättvis digital 
sektor i allmänhet och öppna och rättvisa 
centrala plattformstjänster i synnerhet, för 
att främja och säkerställa innovation, 
högkvalitativa digitala produkter och 
digitala tjänster, rättvisa och 
konkurrenskraftiga priser samt hög kvalitet 
och urval för slutanvändarna i den digitala 
sektorn. Detta kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna, 
utan kan endast uppnås fullt ut på 
unionsnivå på grund av grindvakternas 
affärsmodeller och verksamhet samt 
storleken på och effekterna av deras 
verksamhet. Unionen får anta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
harmoniserade regler som säkerställer 
öppna och rättvisa marknader inom den 
digitala sektorn i hela unionen där 
grindvakter finns.

1. I denna förordning fastställs 
harmoniserade regler som säkerställer 
konkurrensutsatta och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn i hela unionen 
där grindvakter finns för att bidra till en 
välfungerande inre marknad.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
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Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Denna förordning respekterar de 
grundläggande rättigheter och iakttar de 
principer som erkänns i synnerhet i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 11, 13, 16, 47 och 50. Denna 
förordning ska således tolkas och 
tillämpas med beaktande av dessa 
rättigheter och principer.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 
grindvakter ytterligare skyldigheter genom 
lagar och andra författningar i syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader. 
Detta påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelser som syftar till att främja 
andra legitima allmänintressen, i 
överensstämmelse med unionsrätten. I 
synnerhet finns det inget i denna 
förordning som hindrar medlemsstaterna 
från att införa skyldigheter, som är 
förenliga med unionsrätten, för företag 
inbegripet leverantörer av centrala 
plattformstjänster, om dessa skyldigheter 
inte har något samband med de berörda 
företag som har status som grindvakt i 
den mening som avses i denna 
förordning, i syfte att skydda 
konsumenterna eller bekämpa illojal 
konkurrens.

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 
grindvakter i den mening som avses i 
denna förordning ytterligare skyldigheter 
genom lagar och andra författningar i syfte 
att säkerställa öppna och rättvisa 
marknader. Detta ska inte påverka 
tillämpningen av bestämmelser som syftar 
till att främja andra legitima 
allmänintressen, i överensstämmelse med 
unionsrätten. I synnerhet ska denna 
förordning inte hindra medlemsstaterna 
från att införa skyldigheter, som är 
förenliga med unionsrätten, för företag 
inbegripet leverantörer av centrala 
plattformstjänster, i syfte att skydda 
konsumenterna, bekämpa illojal 
konkurrens, skydda och främja 
mediefrihet, mediepluralism eller 
mångfalden av åsikter samt mångfalden 
av kulturer och språk eller för att främja 
dessa eller andra legitima 
allmänintressen.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 
eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../39.

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den ska inte heller 
påverka tillämpningen av nationella 
bestämmelser som förbjuder 
konkurrensbegränsande avtal, beslut av 
företagssammanslutningar, samordnade 
förfaranden och missbruk av dominerande 
ställning, rådets förordning (EG) nr 
139/200438 och nationella bestämmelser 
om koncentrationskontroll, samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1150 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) .../39. I 
synnerhet hindrar denna förordning inte 
medlemsstaterna från att införa 
skyldigheter för andra företag än 
grindvakter eller ytterligare skyldigheter 
för grindvakter.

__________________ __________________
38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. central plattformstjänst: avser något 
av följande:

2. central plattformstjänst: avser något 
av följande:

a) Onlinebaserade 
förmedlingstjänster.

a) Onlinebaserade 
förmedlingstjänster.

b) Onlinebaserade sökmotorer. b) Onlinebaserade sökmotorer.

ba) Webbläsare.
c) Onlinebaserade sociala 
nätverkstjänster.

c) Onlinebaserade sociala 
nätverkstjänster.

d) Videodelningsplattformstjänster. d) Videodelningsplattformstjänster.

e) Nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster.

e) Nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster.

f) Operativsystem. f) Operativsystem.

fa) Röstassistenter.
g) Molntjänster. g) Molntjänster.

h) Annonseringstjänster, inbegripet 
annonseringsnätverk, annonsutbyten och 
andra annonsförmedlingstjänster, som 
tillhandahålls av en leverantör av någon av 
de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i leden a–g.

h) Annonseringstjänster, inbegripet 
annonseringsnätverk, annonsutbyten och 
andra annonsförmedlingstjänster, som 
tillhandahålls av en leverantör av någon av 
de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i leden a–g.

Icke-kommersiella, icke vinstdrivande 
projekt ska inte betraktas som centrala 
plattformstjänster.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) webbläsare: en oberoende eller 
integrerad kundprogramvaruapplikation 
som körs mot en webbserver eller annan 
internetserver och som gör det möjligt för 
en användare att navigera på World Wide 
Web för att få åtkomst till eller visa data 
eller interagera med innehåll som finns 
på servrar som är anslutna till detta 
nätverk.
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) operativsystem: systemprogramvara 
som kontrollerar maskinvarans eller 
programvarans grundläggande funktioner 
och gör det möjligt för programvara att 
köras på den.

(10) operativsystem: systemprogramvara 
som kontrollerar maskinvarans eller 
programvarans grundläggande funktioner 
och gör det möjligt för programvara att 
köras på den, inbegripet system som ger 
eller kontrollerar åtkomst till publik.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a)  röstassistent: en programvara som 
ger möjlighet till dialog med en 
användare på ett naturligt språk och som 
interagerar mellan slutanvändare och 
företagsanvändare genom röstbaserade 
appar.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) kompletterande tjänst: tjänst som 
tillhandahålls i samband med eller 
tillsammans med centrala 
plattformstjänster, inbegripet betaltjänster 
enligt definitionen i artikel 4.3 och tekniska 
tjänster som stöder tillhandahållandet av 
betaltjänster enligt definitionen i artikel 3 j 
i direktiv (EU) 2015/2366 samt tjänster för 
fullgörande, identifiering eller annonsering.

(14) kompletterande tjänst: tjänst som 
tillhandahålls i samband med eller 
tillsammans med centrala 
plattformstjänster, inbegripet detaljhandel, 
betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 
och tekniska tjänster som stöder 
tillhandahållandet av betaltjänster enligt 
definitionen i artikel 3 j i direktiv (EU) 
2015/2366 samt tjänster för fullgörande, 
identifiering eller annonsering.
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16)  slutanvändare: varje fysisk eller 
juridisk person som använder centrala 
plattformstjänster på annat sätt än som 
företagsanvändare.

(16) slutanvändare: en fysisk eller 
juridisk person som använder centrala 
plattformstjänster och vars 
personuppgifter i form av en 
användarprofil eller i liknande form 
lagras av leverantörerna av centrala 
plattformstjänster i mer än en månad.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18)  rangordning: den relativa position 
som tilldelas varor eller tjänster som 
erbjuds via onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller sociala 
nätverkstjänster, eller den relevans som 
sökresultat ges av sökmotorer, såsom dessa 
presenteras, organiseras eller 
vidarebefordras av leverantörerna av 
onlinebaserade förmedlingstjänster eller 
sociala nätverkstjänster eller av 
leverantörer av sökmotorer, oavsett vilka 
tekniska medel som används för sådan 
presentation, organisation eller 
vidarebefordran.

(18)  rangordning: den relativa position 
som tilldelas varor eller tjänster, eller den 
relevans som sökresultat ges, såsom dessa 
presenteras, organiseras eller 
vidarebefordras av leverantörerna av 
centrala plattformstjänster, oavsett vilka 
tekniska medel som används för sådan 
presentation, organisation eller 
vidarebefordran.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18a (nytt)



RR\1244436SV.docx 465/644 PE692.792v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) sökresultat: all information i vilket 
format som helst, inbegripet text, grafik, 
röst eller annat resultat som returneras av 
leverantören av centrala 
plattformstjänster som svar på en skriftlig 
eller muntlig sökning, oavsett om 
informationen är ett organiskt resultat, ett 
betalt resultat, ett direkt svar eller en 
produkt, tjänst eller uppgift som erbjuds i 
samband med, eller visas tillsammans 
med, eller helt eller delvis är integrerad i 
de organiska resultaten.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) interoperabilitet: kapacitet hos två 
eller flera digitala tjänster eller digitalt 
innehåll, system, produkter eller deras 
respektive komponenter, inklusive 
programvara eller maskinvara, som 
ursprungligen tillhandahålls i två eller 
flera olika digitala miljöer, att direkt
a) utbyta information eller felfritt få 
tillgång till innehåll och använda den 
information eller det innehåll som utbyts 
för att korrekt genomföra en viss funktion 
utan att ändra eller konvertera innehållet 
i uppgifterna, och/eller
b) kommunicera med varandra, 
och/eller
c) samarbeta som avsett utan att det 
behövs konverteringsteknik.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig nätport för företagsanvändare för att 
nå ut till slutanvändare, och

b) den driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig nätport för företagsanvändare eller 
slutanvändare för att nå ut till andra 
slutanvändare, och

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller en central 
plattformstjänst som har mer än 45 
miljoner aktiva slutanvändare i månaden 
som är etablerade eller belägna i unionen 
och mer än 10 000 aktiva 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret.

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller centrala 
plattformstjänster som under föregående 
kalenderår hade mer än 45 miljoner 
slutanvändare i månaden som är etablerade 
eller belägna i EES eller mer än 10 000 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i EES.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta inom tre månader efter det att 
dessa tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 
som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den utan onödigt dröjsmål 
och senast 30 dagar därefter underrätta 
kommissionen om detta efter det att dessa 
tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 
som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
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centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom sex månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 så snart som möjligt och i vart fall 
senast två månader efter det att en central 
plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fortlöpande 
offentliggöra och uppdatera förteckningen 
över grindvakter och förteckningen över de 
centrala plattformstjänster för vilka 
grindvakterna måste uppfylla de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6.

3. Kommissionen ska fortlöpande 
offentliggöra och uppdatera förteckningen 
över grindvakter och förteckningen över de 
centrala plattformstjänster för vilka 
grindvakterna måste uppfylla de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6. Kommissionen ska offentliggöra en 
årlig rapport om resultaten av sin 
övervakningsverksamhet och lägga fram 
den för Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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För var och en av sina centrala 
plattformstjänster som fastställts i enlighet 
med artikel 3.7 ska en grindvakt

För var och en av sina centrala 
plattformstjänster som fastställts i enlighet 
med artikel 3.7 och för dess stödtjänster 
ska en grindvakt

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part till 
priser eller villkor som skiljer sig från dem 
som erbjuds via grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

b) göra det möjligt för 
företagsanvändare och leverantören av 
grindvaktens stödtjänst att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller genom direkta 
företagskanaler från tredje part till priser 
eller villkor som skiljer sig från dem som 
erbjuds via grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster,

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att marknadsföra 
erbjudanden till slutanvändare som 
förvärvats via den centrala 
plattformstjänsten och att ingå avtal med 
dessa slutanvändare, oavsett om de för 
detta ändamål använder grindvaktens 
centrala plattformstjänster eller inte, och ge 
slutanvändare möjlighet att via 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
få tillgång till och låta dem använda 
innehåll, abonnemang, funktioner eller 
andra produkter med hjälp av en 
företagsanvändares 
programvaruapplikation, om 
slutanvändarna har förvärvat dessa 
produkter från den berörda 

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att marknadsföra olika 
erbjudanden till slutanvändare som 
förvärvats via den centrala 
plattformstjänsten och att ingå avtal med 
dessa slutanvändare, oavsett om de för 
detta ändamål använder grindvaktens 
centrala plattformstjänster eller inte, och ge 
slutanvändare möjlighet att via 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
få tillgång till och låta dem använda 
innehåll, abonnemang, funktioner eller 
andra produkter med hjälp av en 
företagsanvändares 
programvaruapplikation, om 
slutanvändarna har förvärvat dessa 
produkter från den berörda 
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företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster,

företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster,

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter,

d) avstå från att direkt eller indirekt 
hindra eller begränsa företagsanvändare, 
slutanvändare eller leverantören av 
grindvaktens stödtjänst från att med 
relevanta offentliga myndigheter eller 
inför nationella rättsliga myndigheter ta 
upp frågor som gäller metoder som 
används av grindvakter,

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
använder, tillhandahåller eller samverkar 
med någon av grindvaktens tjänster i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvaktens centrala 
plattformstjänster,

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) avstå från att kräva att företagsanvändare 
eller slutanvändare abonnerar på eller 
registrerar sig för andra centrala 
plattformstjänster som identifierats i 

f) avstå från att kräva att företagsanvändare 
eller slutanvändare, för att få använda 
eller få tillgång till någon av grindvaktens 
centrala plattformstjänster, godtar 



PE692.792v02-00 470/644 RR\1244436SV.docx

SV

enlighet med artikel 3 eller som uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2 b som ett 
villkor för åtkomst till, anslutning till eller 
registrering hos någon av deras centrala 
plattformstjänster som identifierats i 
enlighet med den artikeln, och

kompletterande villkor eller tjänster som 
till sin art eller enligt handelsbruk inte 
har någon koppling till och inte är 
nödvändiga för tillhandahållandet av den 
relevanta centrala plattformstjänsten till 
användarna, och i synnerhet avstå från 
att ställa som villkor att man för åtkomst 
till, abonnemang på eller registrering hos 
någon av de centrala plattformstjänster som 
anges i artikel 3 måste abonnera på eller 
registrera sig för någon av grindvaktens 
andra centrala plattformstjänster eller 
stödtjänster,

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 5 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) avstå från att kräva att endast en 
specifik betalningsmetod eller ett 
betalningsföretag används som ett villkor 
för att använda eller ge tillgång till någon 
av sina centrala plattformstjänster för 
företagsanvändare,

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 5 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster, på 
deras begäran, information om det pris som 
annonsören och utgivaren betalar samt 
det belopp eller den ersättning som 
betalas till utgivaren, för utgivningen av 
en viss annons och för var och en av de 
relevanta annonseringstjänster som 
tillhandahålls av grindvakten.

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster, på 
deras begäran och kostnadsfritt, 
fullständig information om
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Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 5 – led g – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) det pris och de avgifter, inklusive 
eventuella avdrag eller tilläggsavgifter, 
som annonsören och utgivaren betalar 
samt det belopp eller den ersättning som 
betalas till utgivaren, för utgivningen av 
en viss annons samt för var och en av de 
relevanta annonseringstjänster som 
grindvakten tillhandahåller, och

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 5 – led g – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) ordningen för beräkning av 
avgifterna och dess tillämpning i 
förhållande till de anbud som annonsören 
och utgivaren lämnat in för var och en av 
de annonseringstjänster som används.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) tillåta att slutanvändare 
avinstallerar eventuella förinstallerade 
programvaruapplikationer på sitt 
operativsystem,

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 5 – led gb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) tillåta att slutanvändare och 
företagsanvändare av nummeroberoende 
interpersonella kommunikationstjänster 
och sociala nätverkstjänster kommer åt 
och samverkar med grindvakternas 
tjänster genom att tillhandahålla öppna 
standarder och öppna protokoll inklusive 
gränssnitt för tillämpningsprogram,

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För var och en av sina centrala 
plattformstjänster som fastställts i enlighet 
med artikel 3.7 ska en grindvakt

1. För var och en av sina centrala 
plattformstjänster som fastställts i enlighet 
med artikel 3.7 och för dess 
kompletterande tjänster inbegripet 
distribution ska grindvakten

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 
företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av dess 
centrala plattformstjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
av dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare,

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare och leverantörer av 
stödtjänster använda data som uteslutande 
ingår i domänen för leverantören av den 
centrala plattformstjänsten eller 
leverantören av respektive stödtjänst, och 
som genereras genom verksamhet som 
bedrivs av dessa företagsanvändare eller 
leverantörer, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av dess 
centrala plattformstjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
eller leverantörer av dess centrala 
plattformstjänster eller av dessa 
företagsanvändares slutanvändare,
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för slutanvändare 
att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst utan att det 
påverkar möjligheten för en grindvakt att 
begränsa sådan avinstallering med 
avseende på programvaruapplikationer 
som är nödvändiga för operativsystemets 
eller enhetens funktion och som inte 
tekniskt kan erbjudas fristående av tredje 
parter,

b) göra det möjligt för slutanvändare 
att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst,

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten,

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster och som ger 
slutanvändarna möjlighet att välja mellan 
olika programvaruapplikationer från 
olika distributionskanaler; grindvakten 
ska ha rätt att vidta proportionella åtgärder 
för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten eller slutanvändarnas 



PE692.792v02-00 474/644 RR\1244436SV.docx

SV

säkerhet eller användarupplevelse; detta 
ska inte påverka grindvakternas roll i 
kampen mot olagligt innehåll online,

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

d) avstå från att integrera eller 
behandla tjänster och produkter som 
erbjuds av grindvakten själv eller av någon 
tredje part förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från andra parter, i 
fråga om rangordning och andra 
parametrar samt tillgång till och villkor 
för användning av tjänster, funktioner 
eller tekniska gränssnitt, och tillämpa 
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor för dessa metoder eller parametrar,

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) säkerställa att algoritmer som 
fastställer rangordningen av produkter 
och tjänster är transparenta, rättvisa och 
rimliga, och att rangordningen av de 
centrala plattformstjänsternas innehåll 
korrekt och opartiskt återspeglar 
användarnas önskemål, och att gränssnitt 
som rör rangordning utformas på ett 
transparent sätt och att visning av 
personuppgifter kräver samtycke från 
slutanvändaren, som ska informeras på 
ett begripligt sätt,
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Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) avstå från att införa mekanismer 
eller villkor som gör det mer betungande 
eller besvärligt att samla in och 
kombinera relevanta uppgifter från 
slutanvändare eller att erhålla samtycke 
för en företagsanvändares användning av 
sådana uppgifter för intressebaserad 
annonsering inom en central 
plattformstjänst, om företagsanvändaren 
uppfyller alla lagstadgade krav för sådan 
annonsering, särskilt enligt förordning 
(EU) 2016/679,

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem, även när det gäller 
slutanvändarnas val av internetleverantör,

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att installera, 
effektivt använda, byta mellan och 
abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster från 
tredje parter som ska nås med hjälp av 
grindvaktens operativsystem, även när det 
gäller slutanvändarnas val av 
internetleverantör,

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 

f) ge företagsanvändare, 
slutanvändare och leverantörer av 
centrala plattformstjänster eller 
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operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster,

stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller tjänsterna.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) göra det möjligt för slutanvändare 
av tekniskt skyddat digitalt innehåll eller 
digitala tjänster, som förvärvats lagligt 
genom tredjepartstjänster, åtkomst till och 
interoperabilitet med de hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som används av 
grindvakten vid tillhandahållandet av ett 
liknande tekniskt skyddat digitalt innehåll 
eller en liknande digital tjänst, och göra 
det möjligt för slutanvändare av tekniskt 
skyddat digitalt innehåll eller digitala 
tjänster som förvärvats genom 
grindvakten att få tillgång till och 
interoperabilitet med de hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som används av 
tredje part vid tillhandahållandet av ett 
liknande tekniskt skyddat digitalt innehåll 
eller en liknande digital tjänst; 
grindvakternas leverantörer och tredje 
parters hårdvaruleverantörer ska kunna 
kräva att grindvakter tillhandahåller den 
nödvändiga informationen om 
interoperabilitet för uppfyllandet av 
denna förordning,

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg och 
den information som krävs för att 
annonsörer och utgivare ska kunna göra en 
egen, oberoende kontroll av 
annonsdatabasen,

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens förmedlingsmätningsverktyg 
och vidta åtgärder för fullständigt 
offentliggörande av och insyn i de 
parametrar och data som används för 
beslutsfattande, utförande och mätning av 
förmedlingstjänsterna, särskilt när det 
gäller grindvaktens annonsdatabas och 
annonstjänster i förhållande till andra 
utgivares eller tjänsteleverantörers 
annonsdatabas eller förmedlingstjänster 
med koppling till grindvaktens plattform 
antingen på köp- eller säljsidan; en 
grindvakt ska dessutom kostnadsfritt 
tillhandahålla fullständig information, 
data och tekniska gränssnitt som krävs för 
att annonsörer och utgivare eller tredje 
parter med ett legitimt intresse, inbegripet 
organisationer som auktoriserats av 
annonsörer eller utgivare, ska kunna göra 
en egen, oberoende, effektiv, högkvalitativ 
och kontinuerlig utvärdering i realtid av 
de förmedlingstjänster som tillhandahålls 
av grindvakten, inklusive men inte 
begränsat till kontroll av annonsdatabasen, 
tilldelning och resultatmätning,

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare för 
att underlätta utövandet av dataportabilitet, 
i enlighet med förordning (EU) 2016/679, 
bland annat genom tillhandahållande av 
kontinuerlig åtkomst i realtid,

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet eller genom varor och tjänster 
som tillhandahålls av en leverantör av 
stödtjänster, framför allt distribution, och 
ska i synnerhet tillhandahålla 
användarvänliga verktyg för 
slutanvändare för att underlätta utövandet 
av dataportabilitet, inbegripet 
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personuppgifter som genererats av 
verksamheten, i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679, bland annat genom 
tillhandahållande av kontinuerlig åtkomst i 
realtid,

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
och stödtjänsterna av dessa 
företagsanvändare och de slutanvändare 
som tar i anspråk i de produkter och 
tjänster som dessa företagsanvändare 
tillhandahåller till användarföretag och 
leverantörer av stödtjänster och framför 
allt distributionstjänster, och när det gäller 
personuppgifter, tillhandahålla åtkomst och 
användning endast om det har ett direkt 
samband med slutanvändarens användning 
av de produkter eller tjänster som 
tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke som ges grindvakten eller 
företagsanvändaren direkt i enlighet med 
artikel 11.2, eller när företagsanvändaren 
kan åberopa artikel 6.1 e eller artikel 6.1 e 
i förordning (EU) 2016/679, och som 
presenteras på ett uttryckligt, 
användarvänligt, tydligt och enkelt sätt; 
funktionerna för att tillhandahålla 
information och erbjuda möjligheten att 
ge samtycke ska vara så användarvänliga 
som möjligt,
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Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) ge alla tredjepartsleverantörer av 
sökmotorer, på deras begäran, tillgång på 
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till rangordning, sökning, klickning 
och visning av data i samband med 
kostnadsfri och betald sökning som 
genereras av slutanvändare på 
grindvakternas sökmotorer, med förbehåll 
för anonymisering för sökningen, 
klickningen och visningen av sådana data 
som utgör personuppgifter, och

j)  ge alla tredje parter som inte äger 
eller styr en sökmotor men tillhandahåller 
tillgång till eller användning av sådana 
tjänster, på deras begäran, tillgång på 
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till rangordning, sökning, klickning 
och visning av data i samband med 
kostnadsfri och betald sökning som 
genereras av slutanvändare på 
grindvakternas sökmotorer, med förbehåll 
för effektiv anonymisering med alla till 
buds stående rimliga metoder och 
tekniker för att förhindra återidentifiering 
för sökningen, klickningen och visningen 
av sådana data som utgör personuppgifter 
samt att åtgärder vidtagits för att göra 
slutanvändarna medvetna om den 
relevanta användningen av 
personuppgifter och begära deras 
samtycke, och

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares tillträde till sitt 
programvarulager som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning.

k) tillämpa rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande allmänna villkor för och 
behandling av företagsanvändares tillträde 
till någon av dess centrala 
plattformstjänster som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning; 
införandet av sponsring eller annonsering 
i förhållande till tredje parts innehåll som 
tillhandahålls genom dess centrala 
plattformstjänst kan anses vara orättvist, 
olämpligt eller diskriminerande utan 
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uttryckligt samtycke från respektive 
innehållsleverantör;

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) säkerställa att deras tjänster, 
inklusive användargränssnitten, är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning i enlighet med 
artikel 13 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2019/8821a; de ska 
också säkerställa att företagsanvändare 
som använder sig av deras centrala 
plattformstjänst för att nå konsumenter i 
syfte att erbjuda tjänster och produkter 
som omfattas av tillämpningsområdet för 
direktiv (EU) 2019/882 uppfyller kraven i 
direktiv (EU) 2019/882,
_________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om 
tillgänglighetskrav för produkter och 
tjänster (EUT L 151, 7.6.2019, s. 70).

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) vid tvist om ett skäligt pris eller en 
skälig ersättning som villkor för att 
företagsanvändare ska få tillgång till eller 
använda någon av dess centrala 
plattformstjänster som identifierats i 
enlighet med artikel 3, delta i ett bindande 
förfarande för att fastställa ett skäligt pris 
eller en skälig ersättning samt följa 
utfallet, oavsett om ett sådant förfarande 
är lagstadgat eller har föreslagits av 
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företagsanvändare, av organisationer 
eller sådana organisationer för 
förvaltning av rättigheter som företräder 
sådana företagsanvändare; förfarandet 
vid tvist om ersättning och prissättning 
ska inledas om parterna inte har nått en 
överenskommelse om villkoren för att lösa 
tvisten om ersättning och prissättning 
inom tre månader efter det att en part har 
begärt att få inleda en förhandling eller 
om en part vägrar att förhandla; detta 
förfarande ska tillämpas särskilt vid 
tvister om ersättning enligt direktiv (EU) 
2019/790,

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kc) avstå från att begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att från 
grindvaktens plattformstjänst få direkt 
tillgång till företagsanvändares eller 
andra slutanvändares tjänster eller 
webbplatser utanför grindvakternas 
ekosystem,

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kd) avstå från omfattande borttagande 
utan ett lämpligt och effektivt 
klagomålsförfarande,

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ke (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ke) avstå från villkor eller tekniska 
åtgärder som hindrar företagsanvändare i 
deras näringsverksamhet på 
upphandlings- eller 
försäljningsmarknaderna, om 
grindvaktens tjänst utgör ett tillträde till 
dessa marknader, särskilt om det därmed 
i) hindrar eller hämmar 
företagsanvändare från att annonsera 
sina tjänster eller tillhandahålla 
annonstjänster för tredje parter eller nå 
slutanvändare via andra åtkomstpunkter 
och annonsera deras tjänster, ii) hindrar 
eller hämmar behandlingen av uppgifter 
som är relevanta för konkurrensen, och 
iii) behandlar sina egna tjänster och 
produkter eller tredje parters tjänster och 
produkter mer förmånligt än 
konkurrenternas.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska 
data som inte är allmänt tillgängliga 
omfatta alla aggregerade och icke-
aggregerade data som tagits fram av 
företagsanvändare och som kan härledas 
från eller samlas in genom 
företagsanvändares eller deras kunders 
kommersiella verksamhet på 
grindvakternas centrala plattformstjänst.

2. Kommissionen ska offentliggöra 
de krav avseende beteende som den 
fastställer för enskilda grindvakter. Detta 
ska inte omfatta affärshemligheter eller 
konfidentiella uppgifter som ingår i 
respektive grindvakts affärsmodell.

Vid tillämpning av punkt 1 a ska data som 
uteslutande ingår i domänen för 
leverantören av centrala 
plattformstjänster omfatta alla aggregerade 
och icke-aggregerade data som tagits fram 
av företagsanvändare eller genererats av 
varor och tjänster som tillhandahålls av 
en leverantör av grindvaktens 
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stödtjänster, framför allt distribution, och 
som kan härledas från eller samlas in 
genom företagsanvändares eller deras 
kunders kommersiella verksamhet på 
grindvakternas centrala plattformstjänst, 
distributionstjänster eller andra 
stödtjänster.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När kommissionen fastställer 
åtgärderna enligt punkt 2 ska den se till att 
åtgärderna är effektiva när det gäller att 
uppnå målen för den relevanta 
skyldigheten och står i proportion till de 
särskilda omständigheter som gäller för 
grindvakten och den berörda tjänsten.

5. När kommissionen fastställer 
åtgärderna enligt punkt 2 ska den se till att 
åtgärderna är effektiva när det gäller att 
uppnå målen för den relevanta 
skyldigheten och står i proportion till de 
särskilda omständigheter som gäller för 
grindvakten och den berörda tjänsten. 
Parter med ett legitimt intresse ska kunna 
yttra sig om sådana åtgärder är effektiva.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. I syfte att fastställa skyldigheterna 
enligt artikel 6.1 f ska kommissionen i 
samarbete med grindvakten, 
företagsanvändarna och 
användarrepresentanter definiera de 
öppna tekniker, standarder och protokoll, 
inbegripet det tekniska gränssnittet 
(gränssnitt för tillämpningsprogram), som 
gör att slutanvändare av konkurrerande 
programvara och tjänster och 
företagsanvändare kan docka mot 
grindvaktens centrala tjänst och samverka 
med den. Grindvakternas behandling av 
personuppgifter bör uppfylla förordning 
(EU) 2016/679, särskilt artiklarna 6.1 a 
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och 5.1 c. Kraven på interoperabilitet ska 
inte begränsa, hindra eller fördröja 
mellanhänders möjlighet att åtgärda 
sårbarheter för att uppfylla en skyldighet 
enligt artikel 18 i COM(2020)0823 eller 
artikel 32.1 c i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat 
genom att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter 
när så är lämpligt. Grindvakten får inte 
göra det mer betungande för 
företagsanvändaren att få detta samtycke 
än att få samtycke för sina egna tjänster.

2. Om samtycke till insamling, 
behandling och delning av personuppgifter 
krävs för att säkerställa efterlevnad av 
denna förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
på nivån för deras egna tjänster eller 
produkter få det samtycke till behandling 
av uppgifterna som krävs, om så krävs 
enligt förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG. Grindvakten ska 
särskilt använda alla rimliga sätt och 
tekniker som finns för att effektivt 
anonymisera uppgifter och förhindra 
återidentifiering. Grindvakten får inte göra 
det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster, inbegripet 
produktdesign, struktur, funktion eller 
driftssätt som kan påverka användarens 
val och oberoende. Om samtycke uttrycks 
direkt av slutanvändaren på nivån för de 
tjänster eller produkter som 
företagsanvändaren erbjuder genom den 
relevanta centrala plattformstjänsten ska 
det ha företräde framför samtycke som 
ges på grindvaktens nivå.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller göra det orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter eller val.

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
och möjligheter inklusive samtycke till att 
kombinera slutanvändares uppgifter 
genom att erbjuda mindre 
personanpassade och icke 
personanpassade alternativ eller val som 
fastställs i artiklarna 5 och 6, eller göra det 
orimligt svårt att utöva dessa rättigheter 
eller val och undvika att använda 
beteendetekniker och gränssnittsdesign 
med bristande transparens, otillräcklig 
information och brist på giltigt samtycke 
för personanpassade annonser eller 
profilering av konsumenter.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Den ska sträva 
efter att slutföra sin undersökning genom 
att anta ett beslut i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4 inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

1. Kommissionen får, antingen den 
besvarar ett klagomål eller agerar på eget 
initiativ, genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Den ska sträva 
efter att slutföra sin undersökning genom 
att anta ett beslut i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
32.4 inom sex månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
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Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 
kommissionen sträva efter att meddela sina 
preliminära resultat till den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom sex månader från det att 
undersökningen inleddes. I de preliminära 
slutsatserna ska kommissionen förklara om 
den preliminärt anser att leverantören av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 
kommissionen sträva efter att meddela sina 
preliminära resultat till den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom tre månader från det att 
undersökningen inleddes. I de preliminära 
slutsatserna ska kommissionen förklara om 
den preliminärt anser att leverantören av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den förklara att endast skyldigheter enligt 
artikel 5 b och artikel 6.1 e, f, h är 
tillämpliga på denna grindvakt såsom 
anges i beslutet om beteckning som 
grindvakt. Kommissionen ska endast 
förklara de skyldigheter tillämpliga som är 
lämpliga och nödvändiga för att förhindra 
att den berörda grindvakten på ett 
otillbörligt sätt uppnår en fast förankrad 
och varaktig ställning i sin verksamhet. 
Kommissionen ska ompröva betecknandet 
som grindvakt i enlighet med förfarandet i 
artikel 4.

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den förklara att relevanta skyldigheter 
enligt artikel 5 och artikel 6.1 är tillämpliga 
på denna grindvakt såsom anges i beslutet 
om beteckning som grindvakt. 
Kommissionen ska endast förklara de 
skyldigheter tillämpliga som är lämpliga 
och nödvändiga för att förhindra att den 
berörda grindvakten på ett otillbörligt sätt 
uppnår en fast förankrad och varaktig 
ställning i sin verksamhet. Kommissionen 
ska ompröva betecknandet som grindvakt i 
enlighet med förfarandet i artikel 4.
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Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadsundersökningen 
visar att en grindvakt systematiskt har 
åsidosatt de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och ytterligare har stärkt 
eller utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt artikel 
3.1, får kommissionen genom beslut som 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga 
en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

1. Om den marknadsundersökning 
som inleds av kommissionen efter ett 
klagomål eller på eget initiativ visar att en 
grindvakt systematiskt har åsidosatt de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6 och ytterligare har stärkt eller 
utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt artikel 
3.1, får kommissionen genom beslut som 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga 
en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom sex månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast 24 

Kommissionen får, antingen den agerar 
på ett klagomål eller på eget initiativ, 
genomföra en marknadsundersökning i 
syfte att undersöka om en eller flera 
tjänster inom den digitala sektorn bör 
läggas till i förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast 12 
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månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om kommissionen finner det 
nödvändigt kan den också höra andra 
fysiska eller juridiska personer innan den 
fattar de beslut som föreskrivs i punkt 1. 
En begäran från sådana personer om att 
bli hörda ska bifallas, om de kan påvisa 
ett tillräckligt intresse i saken.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Berörda grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar får lämna sina 
synpunkter på kommissionens preliminära 
slutsatser inom en tidsfrist som 
kommissionen ska fastställa i sina 
preliminära slutsatser och som inte får vara 
kortare än 14 dagar.

2. Berörda grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar samt 
intresserade tredje parter får lämna sina 
synpunkter på kommissionens preliminära 
slutsatser inom en tidsfrist som 
kommissionen ska fastställa i sina 
preliminära slutsatser och som inte får vara 
kortare än 14 dagar.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska grunda sina 
beslut endast på invändningar som berörda 
grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar har kunnat yttra 
sig om.

3. Kommissionen ska grunda sina 
beslut endast på invändningar som berörda 
grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar samt 
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intresserade tredje parter har kunnat yttra 
sig om.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

1. Om en eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning, anta 
ett beslut och motivera sitt beslut att 
inleda eller inte inleda en undersökning. 
Om kommissionen beslutar att det saknas 
skäl för att inleda en 
marknadsundersökning ska den 
offentliggöra ett motiverat yttrande.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska lägga fram 
bevis till stöd för sin begäran.

2. Varje part som lämnar in en 
begäran om marknadsundersökning ska 
lägga fram bevis till stöd för sin begäran.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tredje parter med ett legitimt 
intresse av att representera 
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företagsanvändare eller slutanvändare får 
förse kommissionen med bevis avseende 
någon av de undersökningar som 
föranleds av punkterna 1–3 i denna 
artikel. På grundval av detta ska 
kommissionen inom fyra månader 
undersöka om det finns rimliga skäl att 
inleda en sådan undersökning i enlighet 
med artiklarna 15, 16 och 17.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Rätt att inge klagomål

1. Tredje parter som representerar 
företagsanvändare eller slutanvändare 
ska ha rätt att inge klagomål om 
grindvakter inte utsetts och om 
grindvakter inte fullgjort eller 
systematiskt inte fullgjort sina 
skyldigheter enligt artiklarna 3, 5 och 6 
och begära att en marknadsundersökning 
inleds. De ska lägga fram bevis till stöd 
för sin begäran.
2. Kommissionen ska undersöka om 
det finns skälig grund att inleda en sådan 
undersökning och informera de berörda 
tredje parterna om sitt beslut inom tre 
månader.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
all relevant information som de har och 
som kommissionen kan komma att behöva 

3. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
all relevant information som de har och 
som kommissionen kan komma att behöva 
för att utarbeta den rapport som avses i 



RR\1244436SV.docx 491/644 PE692.792v02-00

SV

för att utarbeta den rapport som avses i 
punkt 1.

punkt 1. Man bör bl.a. undersöka 
uppgifter som gör det möjligt att fastställa 
huruvida de allmänna villkoren för 
tillträde till plattformstjänster är rättvisa, 
inbegripet när det gäller intäktsflöden 
från reklam, och fördelningen av 
lämpliga inkomstandelar till tredje parts 
rättsinnehavare.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Föredragande av yttrande: Tiemo Wölken

KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

Yttrandets föredragande välkomnar kommissionens förslag till förordning om öppna och 
rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader). Rättsakten 
om digitala marknader är ett viktigt komplement till regelverket genom att förse 
tillsynsmyndigheten med en verktygslåda för att ingripa mot otillbörliga, egennyttiga 
affärsmetoder som används av de största företagen på det digitala området. 

Tillämpningsområdet, förfarandet för betecknande av grindvakter och de skyldigheter som 
fastställs av kommissionen är ett viktigt första steg för att ta itu med denna fråga. Yttrandets 
föredragande anser dock att de aktuella bestämmelserna inte är tillräckligt långtgående för att 
åtgärda problemen med otillbörliga affärsmetoder och innovation som hämmas. 

Tillämpningsområde

Kommissionen föreslår åtta centrala plattformstjänster som mål för denna förordning. Denna 
förtecknings uttömmande karaktär begränsar förordningens flexibilitet när det gäller att 
hantera nya och framväxande kategorier av centrala plattformstjänster. De digitala 
marknaderna utvecklas snabbt, och regelverket bör återspegla denna aspekt av den digitala 
ekonomin. Föredraganden föreslår därför att förteckningen inte ska vara uttömmande, för att 
framtidssäkra rättsakten om digitala marknader. 

Grindvakter finns inte bara på marknader med ett stort antal slutanvändare och 
företagsanvändare, och grindvakter utgör inte heller bara de största företagen. Kommissionen 
bör därför kunna inkludera mindre företag som inte uppfyller de kvantitativa kriterierna för 
beteckningen som grindvakt, men som ändå agerar som grindvakter på sin marknad.

Förfarandet för betecknande
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Det nuvarande förfarandet för betecknande innebär en hög grad av självrapportering från 
potentiella grindvakter. Föredraganden anser att detta förfarande kan effektiviseras för att 
säkerställa att alla potentiella grindvakter fångas upp av lagstiftningen, såvida de inte kan 
bevisa att de mot bakgrund av särskilda marknadsvillkor inte utgör grindvakter i den mening 
som avses i förordningen. Alla som betraktas som grindvakter bör vara skyldiga att uppfylla 
kraven i förordningen, oavsett om de tillämpar självrapportering eller inte. Dessutom skulle 
föredraganden vilja betona hur viktigt det är att kommissionen har möjlighet att beteckna 
framväxande aktörer som grindvakter oberoende av det kvantitativa tröskelvärdet, som ett 
centralt instrument för att garantera flexibilitet i tillämpningen av förordningen i praktiken.

Skyldigheter

Många av de skyldigheter som anges i artiklarna 5 och 6 i kommissionens förslag behandlar 
de rätta frågorna. I många fall når dock bestämmelserna inte upp till sin fulla potential. 

Föredraganden föreslår att både företagsanvändare och slutanvändare inkluderas i varje 
bestämmelse i tillämpliga fall. Detta ligger i linje med målet för rättsakten om digitala 
marknader att göra det möjligt för både företagsanvändare och slutanvändare att till fullo dra 
nytta av plattformsekonomin.  

Dessutom hänvisas det i skälen till målet att säkerställa rättvisa. De faktiska skyldigheterna 
innehåller dock inte någon sådan rättviseprincip. Föredraganden föreslår därför att denna 
grundläggande princip läggs till i artikel 5.

Mer specifikt föreslår föredraganden att förbudet mot att kombinera uppgifter i artikel 5 a 
ändras så att möjligheten till samtycke avskaffas. Erfarenheterna av dataskyddsförordningen 
har visat att välmenade möjligheter till samtycke ofta missbrukas av dominerande plattformar 
och att informerat samtycke från slutanvändaren praktiskt taget inte kan uppnås. För att 
undvika potentiellt missbruk av personuppgifter är ett direkt förbud mot att kombinera 
personuppgifter därför det enda alternativet.

Ett annat viktigt tillägg är de ökade transparenskrav för annonseringstjänster för utgivare, 
annonsörer och andra tredje parter som syftar till att kontrollera effektiviteten i och 
tillhandahållandet av annonseringstjänster via centrala plattformstjänster.

Vidare är grindvakters självföreträde en vanlig metod för att se till att de egna tjänsterna 
används i stället för programvara från tredje part. Föredraganden föreslår flera ändringar för 
att motverka detta problem, samt stärker bestämmelsen om interoperabilitet i artikel 6.1 f.

Övriga bestämmelser

Föredraganden inkluderar en rad ändringsförslag till andra bestämmelser. I synnerhet föreslås, 
i artikel 11 om åtgärder mot kringgående, ändringar för att förbjuda så kallade dark patterns, 
som är avsedda att på ett omedvetet plan påverka de val som slutanvändaren eller 
företagsanvändaren gör. Dessutom efterlyser föredraganden fler rättigheter för slutanvändare 
och företagsanvändare när det gäller att signalera grindvakters bristande efterlevnad och att 
tillämpa ett anmälningsförfarande för bedömning genom kommissionens försorg.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De digitala tjänsterna, i synnerhet 
de digitala plattformarna, spelar en allt 
viktigare roll i ekonomin, särskilt på den 
inre marknaden, genom att de erbjuder nya 
affärsmöjligheter i EU och underlättar 
handeln över gränserna.

(1) De digitala tjänsterna, i synnerhet 
de digitala plattformarna, spelar en allt 
viktigare roll i ekonomin, särskilt på den 
inre marknaden, genom att de erbjuder nya 
affärsmöjligheter i EU och underlättar 
handeln över gränserna samt 
möjligheterna till innovationsutveckling.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Samtidigt har de centrala 
plattformstjänsterna vissa egenskaper som 
kan utnyttjas av leverantörerna. En av 
egenskaperna är extrema stordriftsfördelar, 
som ofta beror på att marginalkostnaderna 
för att lägga till nya företagsanvändare 
eller slutanvändare är så gott som 
obefintliga. Andra egenskaper är mycket 
starka nätverkseffekter, en förmåga att 
koppla samman många företagsanvändare 
med många slutanvändare tack vare de 
centrala plattformstjänsternas mångsidiga 
karaktär, företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas starka beroende, 
inlåsningseffekter, avsaknad av 
multihoming för samma ändamål för 
slutanvändarna, vertikal integration och 
datadrivna fördelar. Alla dessa egenskaper 
i kombination med ett otillbörligt beteende 
av tjänsteleverantörerna kan allvarligt 
undergräva öppenheten hos de centrala 

(2) Samtidigt har de centrala 
plattformstjänsterna vissa egenskaper som 
kan utnyttjas av leverantörerna. En av 
egenskaperna är extrema stordriftsfördelar, 
som ofta beror på att marginalkostnaderna 
för att lägga till nya företagsanvändare 
eller slutanvändare är så gott som 
obefintliga. Andra egenskaper är mycket 
starka nätverkseffekter, en förmåga att 
koppla samman många företagsanvändare 
med många slutanvändare tack vare de 
centrala plattformstjänsternas mångsidiga 
karaktär, företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas starka beroende, 
inlåsningseffekter, hindrande och 
avsaknad av multihoming för samma 
ändamål för slutanvändarna, vertikal 
integration och datadrivna fördelar. Alla 
dessa egenskaper i kombination med ett 
otillbörligt beteende av 
tjänsteleverantörerna kan allvarligt 
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plattformstjänsterna och leda till en mindre 
rättvis affärsförbindelse mellan 
tjänsteleverantörerna och deras 
företagsanvändare och slutanvändare, 
vilket skulle leda till en snabb och 
potentiellt omfattande minskning av 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
urval, och därmed ge tjänsteleverantörerna 
ställning som ”grindvakter”.

undergräva öppenheten hos de centrala 
plattformstjänsterna, hindra investeringar 
i innovation för potentiella nya aktörer på 
marknaden och leda till en mindre rättvis 
affärsförbindelse mellan 
tjänsteleverantörerna och deras 
företagsanvändare och slutanvändare, 
vilket skulle leda till en snabb och 
potentiellt omfattande minskning av 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
urval, och därmed ge tjänsteleverantörerna 
ställning som ”grindvakter”.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Samtidigt har de centrala 
plattformstjänsterna vissa egenskaper som 
kan utnyttjas av leverantörerna. En av 
egenskaperna är extrema stordriftsfördelar, 
som ofta beror på att marginalkostnaderna 
för att lägga till nya företagsanvändare 
eller slutanvändare är så gott som 
obefintliga. Andra egenskaper är mycket 
starka nätverkseffekter, en förmåga att 
koppla samman många företagsanvändare 
med många slutanvändare tack vare de 
centrala plattformstjänsternas mångsidiga 
karaktär, företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas starka beroende, 
inlåsningseffekter, avsaknad av 
multihoming för samma ändamål för 
slutanvändarna, vertikal integration och 
datadrivna fördelar. Alla dessa egenskaper 
i kombination med ett otillbörligt beteende 
av tjänsteleverantörerna kan allvarligt 
undergräva öppenheten hos de centrala 
plattformstjänsterna och leda till en mindre 
rättvis affärsförbindelse mellan 
tjänsteleverantörerna och deras 
företagsanvändare och slutanvändare, 
vilket skulle leda till en snabb och 
potentiellt omfattande minskning av 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 

(2) Samtidigt har de centrala 
plattformstjänsterna vissa egenskaper som 
kan utnyttjas av leverantörerna. En av 
egenskaperna är extrema stordriftsfördelar, 
som ofta beror på att marginalkostnaderna 
för att lägga till nya företagsanvändare 
eller slutanvändare är så gott som 
obefintliga. Andra egenskaper är mycket 
starka nätverkseffekter, en förmåga att 
koppla samman många företagsanvändare 
med många slutanvändare tack vare de 
centrala plattformstjänsternas mångsidiga 
karaktär, företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas starka beroende, 
inlåsningseffekter, avsaknad av 
multihoming för samma ändamål för 
slutanvändarna, vertikal integration och 
datadrivna fördelar. Alla dessa egenskaper 
i kombination med ett otillbörligt beteende 
av tjänsteleverantörerna kan allvarligt 
undergräva öppenheten hos de centrala 
plattformstjänsterna och leda till en mindre 
rättvis affärsförbindelse mellan 
tjänsteleverantörerna och deras 
företagsanvändare och slutanvändare, 
vilket skulle leda till en snabb och 
potentiellt omfattande minskning av 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
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urval, och därmed ge tjänsteleverantörerna 
ställning som ”grindvakter”.

urval, och därmed ge tjänsteleverantörerna 
ställning som ”grindvakter”, beroende på 
deras storlek.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Som en följd av detta kan 
marknadsprocesserna ofta inte säkerställa 
rättvisa ekonomiska resultat inom de 
centrala plattformstjänsterna. Även om 
artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget är 
tillämpliga på grindvakternas beteende är 
tillämpningsområdet begränsat till vissa 
fall av marknadsstyrka (till exempel 
dominerande ställning på specifika 
marknader) och vissa fall av 
konkurrensbegränsande beteende, och 
tillsynen sker i efterhand och kräver en 
omfattande utredning från fall till fall av 
ofta mycket komplicerade faktiska 
omständigheter. I den nuvarande 
unionslagstiftningen behandlas dessutom 
inte, eller inte på ett effektivt sätt, de 
utmaningar för en väl fungerande inre 
marknad som identifierats i beteendet hos 
grindvakterna, som inte nödvändigtvis har 
en dominerande ställning i 
konkurrensrättslig mening.

(5) Som en följd av detta kan 
marknadsprocesserna och retroaktiv 
konkurrensrätt ofta inte säkerställa rättvisa 
ekonomiska resultat inom de centrala 
plattformstjänsterna. Även om artiklarna 
101 och 102 i EUF-fördraget är tillämpliga 
på grindvakternas beteende är 
tillämpningsområdet begränsat till vissa 
fall av marknadsstyrka (till exempel 
dominerande ställning på specifika 
marknader) och vissa fall av 
konkurrensbegränsande beteende, och 
tillsynen sker i efterhand och kräver en 
omfattande utredning från fall till fall av 
ofta mycket komplicerade faktiska 
omständigheter. I den nuvarande 
unionslagstiftningen behandlas dessutom 
inte, eller inte på ett effektivt sätt, de 
utmaningar för en väl fungerande inre 
marknad som identifierats i beteendet hos 
grindvakterna, som inte nödvändigtvis har 
en dominerande ställning i 
konkurrensrättslig mening.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Grindvakterna har en betydande 
inverkan på den inre marknaden därigenom 
att de erbjuder ett stort antal 
företagsanvändare nätportar för att nå 
slutanvändarna i hela unionen och på olika 

(6) Grindvakterna har en betydande 
inverkan på den inre marknaden därigenom 
att de erbjuder ett stort antal 
företagsanvändare nätportar för att nå 
slutanvändarna i hela unionen och på olika 
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marknader. Den negativa inverkan av de 
otillbörliga metoderna på den inre 
marknaden och den bristande öppenheten 
hos de centrala plattformstjänsterna, 
inbegripet deras negativa samhälleliga och 
ekonomiska konsekvenser, har föranlett de 
nationella lagstiftarna och de 
sektorsspecifika tillsynsmyndigheterna att 
vidta åtgärder. Ett antal nationella 
lagstiftningslösningar för att helt eller 
delvis ta itu med de otillbörliga metoderna 
och öppenheten hos de digitala tjänsterna 
har redan föreslagits eller antagits. Detta 
har skapat en risk för divergerande 
lagstiftningslösningar med resulterande 
fragmentering av den inre marknaden, och 
därmed en större risk för ökade 
fullgörandekostnader på grund av flera 
uppsättningar nationella rättsliga krav.

marknader. Den negativa inverkan av de 
otillbörliga metoderna på den inre 
marknaden och den bristande öppenheten 
hos de centrala plattformstjänsterna, 
inbegripet deras negativa samhälleliga och 
ekonomiska konsekvenser, har föranlett de 
nationella lagstiftarna och de 
sektorsspecifika tillsynsmyndigheterna att 
vidta åtgärder. Ett antal nationella 
lagstiftningslösningar för att helt eller 
delvis ta itu med de otillbörliga metoderna 
och öppenheten hos de digitala tjänsterna 
har redan föreslagits eller antagits, eller är 
på gång att antas. Detta har skapat en risk 
för divergerande lagstiftningslösningar 
med resulterande fragmentering av den inre 
marknaden, vilket lett till minskad rättslig 
förutsebarhet på den inre marknaden och 
därmed en större risk för ökade 
fullgörandekostnader på grund av flera 
uppsättningar nationella rättsliga krav.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Företagsanvändarna och 
slutanvändarna av grindvakternas centrala 
plattformstjänster bör därför garanteras 
lämpliga unionsomfattande 
regleringsmässiga skyddsåtgärder mot 
otillbörligt beteende av grindvakter för att 
underlätta gränsöverskridande 
affärsverksamhet inom unionen och 
därigenom skapa en bättre fungerande inre 
marknad och för att åtgärda befintlig eller 
sannolik ökande fragmentering på de 
specifika områden som omfattas av denna 
förordning. Grindvakterna tenderar att anta 
globala eller åtminstone alleuropeiska 
affärsmodeller och algoritmiska strukturer, 
men de kan tillämpa och har i vissa 
tillämpat olika affärsvillkor och 
affärspraxis i olika medlemsstater, vilket 
riskerar att skapa skillnader i 

(7) Företagsanvändarna och 
slutanvändarna av grindvakternas centrala 
plattformstjänster bör därför garanteras 
harmoniserade och lämpliga 
unionsomfattande regleringsmässiga 
skyddsåtgärder mot otillbörligt beteende av 
grindvakter för att underlätta 
gränsöverskridande affärsverksamhet inom 
unionen och därigenom skapa en bättre 
fungerande inre marknad och rättslig 
förutsebarhet och för att åtgärda befintlig 
eller sannolik ökande fragmentering på de 
specifika områden som omfattas av denna 
förordning. Grindvakterna tenderar att anta 
globala eller åtminstone alleuropeiska 
affärsmodeller och algoritmiska strukturer, 
men de kan tillämpa och har i vissa 
tillämpat olika affärsvillkor och 
affärspraxis i olika medlemsstater, vilket 
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konkurrensvillkoren för användarna av 
grindvakternas centrala plattformstjänster, 
till nackdel för integrationen inom den inre 
marknaden.

riskerar att skapa skillnader i 
konkurrensvillkoren för användarna av 
grindvakternas centrala plattformstjänster, 
till nackdel för integrationen inom den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Genom en tillnärmning av de olika 
nationella lagarna skulle hindren för 
friheten att tillhandahålla och motta 
tjänster, inbegripet tjänster till 
privatpersoner och mindre företag, 
undanröjas på den inre marknaden. En 
riktad uppsättning harmoniserade bindande 
regler bör därför fastställas på unionsnivå 
för att säkerställa öppna och rättvisa 
digitala marknader med närvaro av 
grindvakter inom den inre marknaden.

(8) Genom en tillnärmning av de olika 
nationella lagarna skulle hindren för 
friheten att tillhandahålla och motta 
tjänster, inbegripet tjänster till 
privatpersoner och mindre företag, 
undanröjas på den inre marknaden. En 
riktad uppsättning harmoniserade, 
effektiva, bindande regler anpassade till 
den digitala tidsåldern bör därför 
fastställas på unionsnivå för att säkerställa 
öppna och rättvisa digitala marknader med 
närvaro av grindvakter inom den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Denna förordning bör också 
komplettera, utan att påverka tillämpningen 
av, de bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av tjänster 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2019/115026, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/xx/EU 
[rättsakt om digitala tjänster]27, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2016/67928, Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2019/79029, 

(11) Denna förordning bör också 
komplettera, utan att påverka tillämpningen 
av, de bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av tjänster 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2019/115026, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/xx/EU 
[rättsakt om digitala tjänster]27, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2016/67928, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/58/EG28a, 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/236630 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/13/EU31 samt 
nationella bestämmelser som syftar till att 
genomdriva eller, i förekommande fall, 
genomföra den unionslagstiftningen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2019/790/EU29,  Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/236630 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU31samt nationella bestämmelser 
som syftar till att genomdriva eller, i 
förekommande fall, genomföra den 
unionslagstiftningen. Om grindvakter är 
innehavare av den rättighet som 
föreskrivs i artikel 7.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/9/EG31a bör de inte utöva denna 
rättighet på ett sätt som förhindrar 
vidareutnyttjande av data eller begränsar 
vidareutnyttjande utöver de gränser som 
fastställs i denna förordning.

__________________ __________________
26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 
186, 11.7.2019, s. 57).

26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 
186, 11.7.2019, s. 57).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) …/.. –  förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) …/.. – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).
28a Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk 
kommunikation).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
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den digitala inre marknaden och om 
ändring av direktiven 96/9/EG och 
2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).

den digitala inre marknaden och om 
ändring av direktiven 96/9/EG och 
2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 
om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt 
förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG 
(EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 
om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt 
förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG 
(EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1).
31a Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om 
rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 
27.3.1996, s. 20).

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Bristande öppenhet och orättvisa 
metoder inom den digitala sektorn är 
vanligare och mer uttalade för vissa 
digitala tjänster än för andra. Detta gäller 
särskilt utbredda och allmänt använda 
digitala tjänster som oftast utgör direkt 
mellanliggande led mellan 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där funktioner som extrema 
stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom dessa tjänsters 
flersidighet, inlåsningseffekter, avsaknad 
av multihoming eller vertikal integration är 

(12) Bristande öppenhet och orättvisa 
metoder inom den digitala sektorn är 
vanligare och mer uttalade för vissa 
digitala tjänster än för andra. Detta gäller 
särskilt utbredda och allmänt använda 
digitala tjänster som oftast utgör direkt 
mellanliggande led mellan 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där funktioner som extrema 
stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom dessa tjänsters 
flersidighet, inlåsningseffekter, avsaknad 
av multihoming eller vertikal integration är 
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vanligast. Ofta finns det bara en enda eller 
ett litet fåtal leverantörer av de digitala 
tjänsterna. Dessa leverantörer av centrala 
plattformstjänster har oftast blivit 
grindvakter för företagsanvändare och 
slutanvändare, vilket haft långtgående 
effekter, eftersom det gjort det möjligt att 
enkelt fastställa de affärsmässiga villkoren 
på ett ensidigt och för företagsanvändarna 
och slutanvändarna skadligt sätt. Därför är 
det nödvändigt att endast fokusera på de 
digitala tjänster som används mest av 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där, på grundval av rådande 
marknadsvillkor, problemen med bristande 
öppenhet och orättvisa metoder från 
grindvakternas sida är mer uppenbara och 
akuta ur ett inremarknadsperspektiv.

vanligast. Ofta finns det bara en enda eller 
ett litet fåtal leverantörer av de digitala 
tjänsterna. Dessa leverantörer av centrala 
plattformstjänster har oftast blivit 
grindvakter för företagsanvändare och 
slutanvändare, vilket haft långtgående 
effekter, eftersom det gjort det möjligt att 
enkelt fastställa de affärsmässiga villkoren 
på ett ensidigt och för företagsanvändarna 
och slutanvändarna skadligt sätt. Därför är 
det nödvändigt att fokusera på samtliga 
digitala tjänster som används mest av 
företagsanvändare och slutanvändare och 
där, på grundval av rådande och framtida 
marknadsvillkor, problemen med bristande 
öppenhet och orättvisa metoder från 
grindvakternas sida är mer uppenbara och 
akuta ur ett inremarknadsperspektiv.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster och webbannonseringstjänster 
kapacitet att påverka ett stort antal 
slutanvändare och företag, vilket innebär 
en risk för otillbörliga affärsmetoder. De 
bör därför ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 

(13) I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster och webbannonseringstjänster 
samt webbläsare och röstassistenter 
kapacitet att påverka ett stort antal 
slutanvändare och företag, vilket innebär 
en risk för otillbörliga affärsmetoder. De 
bör ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Det faktum att bristande 
konkurrensmöjligheter och otillbörliga 
metoder inom den digitala sektorn är 
vanligare och mer uttalade i vissa digitala 
tjänster än i andra innebär inte att andra 
kategorier av tjänster är undantagna från 
detta. Onlinebaserade förmedlingstjänster 
kan också vara verksamma på området 
finansiella tjänster, och kan förmedla eller 
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traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål. 

användas för att tillhandahålla sådana 
tjänster som förtecknas på ett icke 
uttömmande sätt i bilaga II till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/153532. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster bör omfattas oavsett 
vilken teknik som används för att 
tillhandahålla sådana tjänster. I detta 
avseende bör virtuella eller röstaktiverade 
assistenter och andra anslutna enheter 
omfattas av denna förordning oavsett om 
deras programvara används som ett 
operativsystem, en onlinebaserad 
förmedlingstjänst eller en sökmotor. 
Under vissa omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål. 

_____________ _____________
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Grindvakterna får tillsammans med 
sina centrala plattformstjänster 
tillhandahålla ett antal andra stödtjänster, 
såsom identifikations- eller betaltjänster 
och tekniska tjänster som stöder 
tillhandahållandet av betaltjänster. 

(14) Grindvakterna får tillsammans med 
sina centrala plattformstjänster 
tillhandahålla ett antal andra stödtjänster, 
såsom identifikations- eller betaltjänster 
och tekniska tjänster som stöder 
tillhandahållandet av betaltjänster. 
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Eftersom grindvakter ofta tillhandahåller 
sin portfölj av tjänster som en del av ett 
integrerat ekosystem som 
tredjepartsleverantörer av sådana 
stödtjänster inte har tillgång till, åtminstone 
inte på lika villkor, och kan koppla 
tillträdet till den centrala plattformstjänsten 
till utnyttjandet av en eller flera 
stödtjänster, är det sannolikt att 
grindvakternas förmåga och incitament att 
utnyttja sin makt som grindvakt i de 
centrala plattformstjänsterna också i dessa 
stödtjänster kommer att öka, till nackdel 
för urvalet och öppenheten när det gäller de 
här tjänsterna.

Eftersom grindvakter ofta tillhandahåller 
sin portfölj av tjänster som en del av ett 
integrerat ekosystem som 
tredjepartsleverantörer av sådana 
stödtjänster inte har tillgång till, åtminstone 
inte på lika villkor, och kan koppla 
tillträdet till den centrala plattformstjänsten 
till utnyttjandet av en eller flera 
stödtjänster, är det sannolikt att 
grindvakternas förmåga och incitament att 
utnyttja sin makt som grindvakt i de 
centrala plattformstjänsterna också i dessa 
stödtjänster kommer att öka, till nackdel 
för urvalet och öppenheten när det gäller de 
här tjänsterna. Grindvakter som 
tillhandahåller kompletterande tjänster 
vid sidan av sina centrala 
plattformstjänster, exempelvis 
butiksförsäljning eller 
distributionsverksamhet som riktas till 
slutanvändarna och på ett sätt som inte 
kan urskiljas av en genomsnittlig 
användare, bör också omfattas av de 
skyldigheter som gäller för de centrala 
plattformstjänsterna.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Ett varaktigt börsvärde för 
leverantören av centrala plattformstjänster 
på eller över tröskelvärdet under tre år eller 
längre bör betraktas som en förstärkning av 
presumtionen att leverantören av centrala 
plattformstjänster har en betydande 
inverkan på den inre marknaden.

(18) Ett varaktigt börsvärde för 
leverantören av centrala plattformstjänster 
på eller över tröskelvärdet under tre år eller 
längre bör betraktas som en förstärkning av 
presumtionen att leverantören av centrala 
plattformstjänster har en betydande 
inverkan på den inre marknaden, med 
åtminstone en potentiell effekt när det 
gäller inverkan på slutanvändarnas 
valmöjligheter.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) De leverantörer av centrala 
plattformstjänster som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena men kan lägga 
fram tillräckligt underbyggda argument för 
att visa att de, under de omständigheter 
som den centrala plattformstjänsten i fråga 
drivs, inte uppfyller de objektiva kraven för 
en grindvakt, bör inte betecknas direkt, 
utan endast bli föremål för ytterligare 
utredning. Bevisbördan för att 
presumtionen som härrör från uppfyllandet 
av kvantitativa tröskelvärden inte bör gälla 
en viss leverantör bör bäras av den 
leverantören. I sin bedömning bör 
kommissionen endast beakta de faktorer 
som har ett direkt samband med kraven för 
att utgöra en grindvakt, nämligen huruvida 
det är en viktig nätport som drivs av en 
leverantör med betydande inverkan på den 
inre marknaden och med en fast förankrad 
och varaktig ställning, som antingen är 
befintlig eller förutsebar. Varje motivering 
med hänvisning till ekonomiska skäl som 
syftar till att påvisa effektivitetsvinster till 
följd av en viss typ av beteende hos 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör förkastas, eftersom de inte är relevanta 
för betecknandet som grindvakt. 
Kommissionen bör kunna fatta ett beslut 
genom att förlita sig på de kvantitativa 
tröskelvärdena, om tjänsteleverantören 
avsevärt hindrar utredningen genom att inte 
följa de utredningsåtgärder som 
kommissionen vidtar.

(23) De leverantörer av centrala 
plattformstjänster som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena men kan lägga 
fram tillräckligt underbyggda argument för 
att visa att de, under de omständigheter 
som den centrala plattformstjänsten i fråga 
drivs, inte uppfyller de objektiva kraven för 
en grindvakt, bör bli föremål för ytterligare 
utredning. Bevisbördan för att 
presumtionen som härrör från uppfyllandet 
av kvantitativa tröskelvärden inte bör gälla 
en viss leverantör bör bäras av den 
leverantören. I sin bedömning bör 
kommissionen endast beakta de faktorer 
som har ett direkt samband med kraven för 
att utgöra en grindvakt, nämligen huruvida 
det är en viktig nätport som drivs av en 
leverantör med betydande inverkan på den 
inre marknaden och med en fast förankrad 
och varaktig ställning, som antingen är 
befintlig eller förutsebar. Varje motivering 
med hänvisning till ekonomiska skäl som 
syftar till att påvisa effektivitetsvinster till 
följd av en viss typ av beteende hos 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör därför inte medges, eftersom de inte är 
relevanta för betecknandet som grindvakt. 
Kommissionen bör kunna fatta ett beslut 
genom att förlita sig på de kvantitativa 
tröskelvärdena, om tjänsteleverantören 
avsevärt hindrar utredningen genom att inte 
följa de utredningsåtgärder som 
kommissionen vidtar.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 25



RR\1244436SV.docx 507/644 PE692.792v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) En sådan bedömning kan endast 
göras mot bakgrund av en 
marknadsundersökning, samtidigt som de 
kvantitativa tröskelvärdena beaktas. 
Kommissionen bör i sin bedömning sträva 
efter att bevara och främja 
innovationsnivån, kvaliteten på de digitala 
produkterna och tjänsterna, rättvisa och 
konkurrenskraftiga priser samt en hög nivå 
på kvaliteten eller urvalet för 
företagsanvändarna och slutanvändarna. I 
samband med det kan faktorer beaktas som 
är specifika för de berörda leverantörerna 
av centrala plattformstjänster, såsom 
extrema stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom tjänsternas 
mångsidiga karaktär, inlåsningseffekter, 
brist på multihoming eller vertikal 
integration. Dessutom kan ett mycket högt 
börsvärde, en mycket hög andel eget 
kapital i förhållande till vinsten eller en 
mycket hög omsättning som härrör från 
slutanvändarna av en enda central 
plattformstjänst tyda på att jämvikten på 
marknaden tippar över eller på en 
möjlighet för sådana leverantörer att 
utnyttja sin ställning. Tillsammans med 
börsvärdet är hög tillväxttakt, eller 
avtagande tillväxttakt i kombination med 
lönsamhetstillväxt, exempel på dynamiska 
parametrar som är särskilt relevanta för att 
identifiera sådana leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses bli fast 
förankrade. Kommissionen bör kunna fatta 
ett beslut genom att dra ofördelaktiga 
slutsatser av tillgängliga uppgifter, om 
tjänsteleverantören avsevärt hindrar 
utredningen genom att inte följa de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
vidtagit.

(25) En sådan bedömning kan endast 
göras mot bakgrund av en ändamålsenlig 
marknadsundersökning som anpassats till 
den digitala marknadens förhållanden, 
samtidigt som de kvantitativa 
tröskelvärdena beaktas. Kommissionen bör 
i sin bedömning sträva efter att bevara, 
stimulera och främja innovationsnivån, 
kvaliteten på de digitala produkterna och 
tjänsterna, rättvisa och konkurrenskraftiga 
priser samt en hög nivå på kvaliteten eller 
urvalet för företagsanvändarna och 
slutanvändarna. I samband med det kan 
faktorer beaktas som är specifika för de 
berörda leverantörerna av centrala 
plattformstjänster, såsom extrema 
stordriftsfördelar, mycket starka 
nätverkseffekter, förmåga att koppla 
samman många företagsanvändare med 
många slutanvändare genom tjänsternas 
mångsidiga karaktär, inlåsningseffekter, 
brist på multihoming eller vertikal 
integration. Dessutom kan ett mycket högt 
börsvärde, en mycket hög andel eget 
kapital i förhållande till vinsten eller en 
mycket hög omsättning som härrör från 
slutanvändarna av en enda central 
plattformstjänst tyda på att jämvikten på 
marknaden tippar över eller på en 
möjlighet för sådana leverantörer att 
utnyttja sin ställning. Tillsammans med 
börsvärdet är hög tillväxttakt, eller 
avtagande tillväxttakt i kombination med 
lönsamhetstillväxt, exempel på dynamiska 
parametrar som är särskilt relevanta för att 
identifiera sådana leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses bli fast 
förankrade. Kommissionen bör kunna fatta 
ett beslut genom att dra ofördelaktiga 
slutsatser av tillgängliga uppgifter, om 
tjänsteleverantören avsevärt hindrar 
utredningen genom att inte följa de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
vidtagit.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid. Samma särskilda egenskaper 
hos de centrala plattformstjänsterna gör 
dem benägna att tippa över: när en 
tjänsteleverantör har fått en viss fördel 
jämfört med konkurrenterna eller de 
potentiella utmanarna i fråga om 
skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, 
och läget kan utvecklas till dess att den 
sannolikt kommer att bli varaktig och fast 
förankrad inom en nära framtid. Företagen 
kan försöka få marknaden att tippa över 
och bli grindvakter genom att använda 
vissa av de orättvisa villkor och otillbörliga 
metoder som regleras i denna förordning. I 
en sådan situation förefaller det lämpligt att 
ingripa innan marknaden har tippat över 
oåterkalleligen.

(26) En särskild undergrupp av regler 
bör gälla för de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som förutses ha en fast 
förankrad och varaktig ställning inom en 
nära framtid. Samma särskilda egenskaper 
hos de centrala plattformstjänsterna gör 
dem benägna att tippa över, både när det 
gäller marknadsförhållanden och 
användarbeteenden: när en 
tjänsteleverantör har fått en viss fördel 
jämfört med konkurrenterna eller de 
potentiella utmanarna i fråga om 
skalstorlek eller förhandlingsstyrka, kan 
tjänsteleverantörens ställning bli ointaglig, 
och läget kan utvecklas till dess att den 
sannolikt kommer att bli varaktig och fast 
förankrad inom en nära framtid. Företagen 
kan försöka få marknaden att tippa över 
och bli grindvakter genom att använda 
vissa av de orättvisa villkor och otillbörliga 
metoder som regleras i denna förordning. I 
en sådan situation förefaller det lämpligt att 
på ett effektivt och harmoniserat sätt 
ingripa innan marknaden har tippat över 
oåterkalleligen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Ett sådant tidigt ingripande bör 
dock begränsas till att införa endast sådana 
skyldigheter som är nödvändiga och 
lämpliga för att säkerställa att tjänsterna i 
fråga förblir öppna och för att göra det 
möjligt att undvika en kvalificerad risk för 
orättvisa villkor och metoder. Skyldigheter 
som hindrar leverantören av berörda 

(27) Ett sådant tidigt ingripande bör 
dock begränsas till att införa endast sådana 
skyldigheter som är nödvändiga och 
lämpliga för att säkerställa att tjänsterna i 
fråga förblir öppna och för att göra det 
möjligt att undvika en kvalificerad risk för 
orättvisa villkor och metoder. Skyldigheter 
som hindrar leverantören av berörda 
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centrala plattformstjänster från att uppnå en 
fast förankrad och varaktig ställning i sin 
verksamhet, till exempel sådana 
skyldigheter som förhindrar otillbörligt 
utnyttjande av sin ställning, och sådana 
skyldigheter som underlättar byte och 
multihoming, är mer direkt inriktade på 
detta syfte. För att säkerställa 
proportionaliteten bör kommissionen 
dessutom endast tillämpa de skyldigheter i 
denna undergrupp som är nödvändiga och 
proportionella för att uppnå målen i denna 
förordning och bör regelbundet se över 
huruvida dessa skyldigheter bör bibehållas, 
avskaffas eller anpassas.

centrala plattformstjänster från att uppnå en 
fast förankrad och varaktig ställning i sin 
verksamhet, till exempel sådana 
skyldigheter som förhindrar otillbörligt 
utnyttjande av sin ställning, och sådana 
skyldigheter som underlättar byte och 
multihoming, är mer direkt inriktade på 
detta syfte. För att säkerställa 
proportionaliteten bör kommissionen 
dessutom endast tillämpa de skyldigheter i 
denna undergrupp som är nödvändiga och 
proportionella för att uppnå målen i denna 
förordning och bör regelbundet se över 
huruvida dessa skyldigheter bör bibehållas, 
avskaffas eller anpassas, med hänsyn till 
det grundläggande målet att säkerställa 
en ram för utveckling och stimulering av 
innovation.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) De betecknade grindvakterna bör 
fullgöra de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning med avseende på var och 
en av de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i det relevanta beslutet om 
betecknande. De obligatoriska reglerna bör 
tillämpas med beaktande av grindvakternas 
ställning som konglomerat, i tillämpliga 
fall. Dessutom bör genomförandeåtgärder 
som kommissionen genom beslut kan 
ålägga grindvakten efter en dialog om 
regleringsfrågor utformas på ett effektivt 
sätt, med beaktande av de centrala 
plattformstjänsternas egenskaper och 
eventuella risker för kringgående och i 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen och de berörda 
företagens och tredje parters 
grundläggande rättigheter.

(29) Grindvakterna bör fullgöra de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning med avseende på var och en av 
de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i det relevanta beslutet om 
betecknande. De obligatoriska reglerna bör 
tillämpas med beaktande av grindvakternas 
ställning som konglomerat och deras 
kontroll över ekosystemet, i tillämpliga 
fall. Dessutom bör genomförandeåtgärder 
utifrån artikel 36 som kommissionen 
genom beslut kan ålägga grindvakten efter 
en dialog om regleringsfrågor utformas på 
ett effektivt sätt, med beaktande av de 
centrala plattformstjänsternas egenskaper 
och eventuella risker för kringgående och i 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen och de berörda 
företagens och tredje parters 
grundläggande rättigheter.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den mycket snabbt föränderliga 
och komplexa tekniska karaktären hos 
centrala plattformstjänster kräver en 
regelbunden översyn av statusen för 
grindvakter, även sådana som förutses ha 
en varaktig och fast förankrad position i sin 
verksamhet inom en nära framtid. För att 
ge alla marknadsaktörer, inklusive 
grindvakterna, den säkerhet som krävs när 
det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, 
är det nödvändigt med en tidsfrist för 
sådana regelbundna översyner. Det är 
också viktigt att göra sådana översyner 
regelbundet och minst vartannat år.

(30) Den mycket snabbt föränderliga 
och komplexa tekniska karaktären hos 
centrala plattformstjänster kräver en 
regelbunden översyn av statusen för 
grindvakter, även sådana som förutses ha 
en varaktig och fast förankrad position i sin 
verksamhet inom en nära framtid. För att 
ge alla marknadsaktörer, inklusive 
grindvakterna, den säkerhet som krävs när 
det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, 
är det nödvändigt med en tidsfrist för 
sådana regelbundna översyner. Det är 
också viktigt att göra sådana översyner 
regelbundet och minst vart tredje år.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen om 
alla planerade och avslutade förvärv av 
andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls inom den digitala sektorn. 
Den informationen bör inte bara ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender rörande öppenheten inom den 
digitala sektorn och kan därför vara en 
användbar faktor att beakta i samband med 
de marknadsundersökningar som föreskrivs 

(31) För att säkerställa effektiviteten i 
översynen av grindvakternas status och 
möjligheten att anpassa förteckningen över 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av en grindvakt bör 
grindvakterna informera kommissionen 
och andra behöriga nationella 
myndigheter om alla planerade och 
avslutade förvärv innan de tillämpas. Den 
informationen bör inte bara ligga till 
underlag för det ovannämnda 
översynsförfarandet när det gäller enskilda 
grindvakters status, utan kommer också att 
vara avgörande för att övervaka bredare 
trender på rörande öppenheten på 
marknader där grindvakterna är 
verksamma, särskilt inom den digitala 
sektorn, och kan därför vara en användbar 
faktor att beakta i samband med de 
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i denna förordning. marknadsundersökningar som föreskrivs i 
denna förordning.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är begränsade till vad 
som är nödvändigt och motiverat för att 
komma till rätta med grindvakternas 
orättvisa metoder och för att säkerställa 
öppenheten hos centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakter. Därför 
bör skyldigheterna motsvara de metoder 
som anses orättvisa, vilket kan 
åstadkommas genom att ta hänsyn till den 
digitala sektorns särdrag, och där 
erfarenheterna, till exempel från 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, 
visar att de har en särskilt negativ direkt 
inverkan på företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom är det 
nödvändigt att möjliggöra en dialog om 
regleringsfrågor med grindvakter för att 
skräddarsy de skyldigheter som sannolikt 
kommer att kräva särskilda 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
deras effektivitet och proportionalitet. 
Skyldigheterna bör endast uppdateras om 
det upptäcks nya metoder, där man efter en 
grundlig undersökning av deras art och 
inverkan fastställer att de är orättvisa eller 
begränsar öppenheten på samma sätt som 
de otillbörliga metoder som fastställs i 
denna förordning, samtidigt som de undgår 
att omfattas av den befintliga 
uppsättningen skyldigheter.

(33) De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är begränsade till vad 
som är nödvändigt och motiverat för att 
komma till rätta med grindvakternas 
orättvisa metoder och för att säkerställa 
öppenheten hos centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakter. Därför 
bör skyldigheterna motsvara de metoder 
som anses orättvisa, vilket kan 
åstadkommas genom att ta hänsyn till den 
digitala sektorns särdrag, och där 
erfarenheterna, till exempel från 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, 
visar att de har en särskilt negativ direkt 
inverkan på företagsanvändarna och 
slutanvändarna. De skyldigheter som 
fastställs i förordningen bör särskilt ta 
hänsyn till karaktären hos de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls. 
Dessutom är det nödvändigt att möjliggöra 
en dialog om regleringsfrågor med 
grindvakter för att skräddarsy de 
skyldigheter som sannolikt kommer att 
kräva särskilda genomförandeåtgärder för 
att säkerställa deras effektivitet och 
proportionalitet. Skyldigheterna bör endast 
uppdateras om det upptäcks nya metoder, 
där man efter en grundlig undersökning av 
deras art och inverkan fastställer att de är 
orättvisa eller begränsar öppenheten på 
samma sätt som de otillbörliga metoder 
som fastställs i denna förordning, samtidigt 
som de undgår att omfattas av den 
befintliga uppsättningen skyldigheter. För 
att effektivisera uppdateringsprocessen 
bör kommissionen även använda den 
rapporteringsmekanism som omfattar 
konkurrenter, företagsanvändare, 
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slutanvändare och behöriga nationella 
myndigheter, varigenom kommissionen 
kan underrättas om någon av de metoder 
som upptäckts.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat alternativ. Den här 
möjligheten bör omfatta alla möjliga källor 
till personuppgifter, inbegripet 
grindvakternas egna tjänster samt 
webbplatser som tillhör tredje part, och bör 
presenteras proaktivt för slutanvändaren på 
ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt.

(36) Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat alternativ. Den här 
möjligheten bör omfatta alla möjliga källor 
till personuppgifter, inbegripet de som 
skapas av grindvakternas egna tjänster 
samt webbplatser som tillhör tredje part, 
och bör presenteras proaktivt för 
slutanvändaren på ett uttryckligt, tydligt 
och enkelt sätt.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Artikel 5 a i denna förordning ska 
inte tolkas som att den antyder att 
plattformar som inte betecknas som 
grindvakter får kombinera 
personuppgifter fritt mellan tjänster utan 
den enskilda personens samtycke.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster. Sådana begränsningar 
har en betydande avskräckande effekt på 
grindvakternas företagsanvändare när det 
gäller att använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa nätbaserade 
mellanhandskanaler för slutanvändarna. 
För att säkerställa att företagsanvändarna 
av grindvakternas onlinebaserade 
förmedlingstjänster fritt kan välja andra 
nätbaserade mellanhandstjänster och 
differentiera villkoren för de produkter 
eller tjänster som de erbjuder sina 
slutanvändare, bör det inte accepteras att 
grindvakterna begränsar deras valmöjlighet 
när det gäller att differentiera de 
kommersiella villkoren, inklusive pris. En 
sådan begränsning bör gälla alla åtgärder 
med motsvarande verkan, till exempel 
höjda provisionsavgifter eller borttagande 
av företagsanvändares erbjudanden.

(37) Grindvakterna kan på grund av sin 
ställning i vissa fall begränsa möjligheten 
för företagsanvändarna av deras 
onlinebaserade förmedlingstjänster att 
erbjuda slutanvändarna sina varor eller 
tjänster till gynnsammare villkor, inklusive 
ett lägre pris, via andra onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sitt gränssnitt, sina 
webbplatser eller sina direktkanaler. 
Sådana begränsningar har en betydande 
avskräckande effekt på grindvakternas 
företagsanvändare när det gäller att 
använda alternativa nätbaserade 
förmedlingstjänster, vilket begränsar 
möjligheten till konkurrens mellan olika 
plattformar, vilket i sin tur begränsar 
urvalet av alternativa 
distributionskanaler, inklusive alternativa 
nätbaserade mellanhandskanaler, för 
slutanvändarna. För att säkerställa att 
företagsanvändarna av grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster fritt kan 
välja andra nätbaserade 
mellanhandstjänster och differentiera 
villkoren för de produkter eller tjänster 
som de erbjuder sina slutanvändare, bör det 
inte accepteras att grindvakterna begränsar 
deras valmöjlighet när det gäller att 
differentiera de kommersiella villkoren, 
inklusive pris. En sådan begränsning bör 
gälla alla åtgärder med motsvarande 
verkan, till exempel höjda 
provisionsavgifter, mindre gynnsam 
rangordning eller borttagande av 
företagsanvändares erbjudanden.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
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Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att förhindra att 
företagsanvändarnas beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
ytterligare stärks bör de ha frihet att främja 
och välja den distributionskanal som de 
anser är lämpligast för att interagera med 
de slutanvändare som de redan har 
förvärvat genom centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakten. Omvänt 
bör slutanvändarna också ha frihet att välja 
erbjudanden från sådana företagsanvändare 
och att ingå avtal med dem antingen genom 
grindvakternas centrala plattformstjänster, i 
förekommande fall, eller genom en direkt 
distributionskanal eller en annan indirekt 
distributionskanal som används av 
företagsanvändarna. Detta bör gälla 
främjande av erbjudanden och ingående av 
avtal mellan företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom bör 
slutanvändarnas möjligheter att fritt 
förvärva innehåll, abonnemang, funktioner 
eller andra föremål utanför grindvaktens 
centrala plattformstjänster inte undergrävas 
eller begränsas. Framför allt bör man 
undvika att grindvakterna begränsar 
slutanvändarnas tillgång till och 
användning av sådana tjänster via en 
programvaruapplikation som används i 
deras centrala plattformstjänst. Exempelvis 
bör abonnenter på onlineinnehåll som 
köpts utanför en nedladdningstjänst eller 
från en programvarubutik inte hindras från 
att få tillgång till sådant innehåll på en 
programvaruapplikation på grindvakternas 
centrala plattformstjänst enbart på grund av 
att det köptes utanför 
programvaruapplikationen eller 
programvarubutiken.

(38) För att förhindra att 
företagsanvändarnas beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
ytterligare stärks bör de ha frihet att främja 
och välja den distributionskanal som de 
anser är lämpligast för att interagera med 
de slutanvändare som de redan har 
förvärvat genom centrala plattformstjänster 
som tillhandahålls av grindvakten. Omvänt 
bör slutanvändarna också ha frihet att välja 
erbjudanden från sådana företagsanvändare 
och att ingå avtal med dem antingen genom 
grindvakternas centrala plattformstjänster, i 
förekommande fall, eller genom en direkt 
distributionskanal eller en annan indirekt 
distributionskanal som används av 
företagsanvändarna. Detta bör gälla 
främjande av erbjudanden och ingående av 
avtal mellan företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom bör 
slutanvändarnas möjligheter att fritt 
förvärva innehåll, abonnemang, funktioner 
eller andra tjänster eller föremål utanför 
grindvaktens centrala plattformstjänster 
inte undergrävas på något sätt eller 
begränsas, särskilt genom utnyttjande av 
tekniska begränsningar. Framför allt bör 
man undvika att grindvakterna begränsar 
slutanvändarnas tillgång till och 
användning av sådant lagligt förvärvat 
digitalt innehåll och sådana tjänster via 
maskinvara eller en 
programvaruapplikation som används i 
deras centrala plattformstjänst. Exempelvis 
bör abonnenter på onlineinnehåll som 
köpts utanför en nedladdningstjänst eller 
från en programvarubutik inte hindras från 
att få tillgång till sådant innehåll på en 
programvaruapplikation på grindvakternas 
centrala plattformstjänst enbart på grund av 
att det köptes utanför 
programvaruapplikationen eller 
programvarubutiken.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter. Till exempel 
kan företagsanvändarna vilja framföra 
klagomål om olika typer av otillbörliga 
metoder, såsom diskriminerande villkor för 
åtkomst, omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

(39) För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas och slutanvändarnas 
rätt, liksom rätten för tredje parter som är 
lagligt berättigade att företräda dem, att 
väcka frågor om orättvist beteende från 
grindvakternas sida hos alla relevanta 
administrativa, rättsliga eller andra 
offentliga myndigheter. Till exempel kan 
företagsanvändarna, slutanvändarna eller 
tredje parter som är lagligt berättigade 
vilja framföra klagomål om olika typer av 
otillbörliga metoder, såsom 
diskriminerande villkor för åtkomst, 
omotiverad stängning av 
företagsanvändar- eller 
slutanvändarkonton eller otydliga grunder 
för borttagande av produkter. All praxis 
som på något sätt skulle hindra eller 
hämma en sådan möjlighet att väcka frågor 
eller begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa klara och begripligt 
formulerade användningsvillkor, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online. Slutanvändarna bör ha 
alla rättigheter som företagsanvändarna 
har. 
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Identifieringstjänster är avgörande 
för att företagsanvändare ska kunna 
bedriva sin verksamhet, eftersom de inte 
endast möjliggör en optimering av 
tjänsterna, i den utsträckning som tillåts 
enligt förordning (EU) 2016/679 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG33, utan även ökar förtroendet 
för transaktioner online, i enlighet med 
unionsrätten eller nationell lagstiftning. En 
grindvakt bör därför inte utnyttja sin 
ställning som leverantör av centrala 
plattformstjänster genom att kräva att de 
företagsanvändare som är beroende av dem 
inkluderar den identifieringstjänst som 
tillhandahålls av grindvakten själv som en 
del av deras tillhandahållande av tjänster 
eller produkter till sina slutanvändare, om 
andra identifieringstjänster finns 
tillgängliga för företagsanvändarna.

(40) Identifieringstjänster och 
kompletterande tjänster är avgörande för 
företagsanvändarnas ekonomiska 
utveckling så att de kan bedriva sin 
verksamhet, eftersom de inte endast 
möjliggör en optimering av tjänsterna, i 
den utsträckning som tillåts enligt 
förordning (EU) 2016/679 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG33, utan även ökar förtroendet 
för transaktioner online, i enlighet med 
unionsrätten eller nationell lagstiftning. En 
grindvakt bör därför inte utnyttja sin 
ställning som leverantör av centrala 
plattformstjänster genom att kräva att de 
företagsanvändare som är beroende av dem 
inkluderar den identifieringstjänst eller 
kompletterande tjänst som tillhandahålls 
av grindvakten själv som en del av deras 
tillhandahållande av tjänster eller produkter 
till sina slutanvändare, om andra 
identifieringstjänster finns tillgängliga för 
företagsanvändarna.

__________________ __________________
33 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Grindvakterna bör inte begränsa (41) Grindvakterna bör inte begränsa 
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urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
tekniska hinder för att göra byten svårare, 
omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 

(42) Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens, enkelhet 
och insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
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kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge 
de annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till information som gör det möjligt för 
båda parter att förstå vilket pris som betalas 
för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till kostnadsfri, effektiv, högkvalitativ, 
fortlöpande och lättillgänglig information 
i realtid som gör det möjligt för båda parter 
att förstå vilket pris som betalas för var och 
en av de olika annonseringstjänster som 
tillhandahålls som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan samt 
annonseringens tillgänglighet och 
synlighet.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) En grindvakt kan under vissa 
omständigheter ha en dubbel roll som 
leverantör av centrala plattformstjänster, 
varigenom den tillhandahåller en central 
plattformstjänst till en företagsanvändare, 
samtidigt som den konkurrerar med samma 
företagsanvändare om tillhandahållandet av 
samma eller en liknande tjänst eller 
produkt till samma slutanvändare. Under 
dessa förhållanden kan en grindvakt 
utnyttja sin dubbla roll och använda data 
som genererats av företagsanvändarens 
transaktioner på den centrala plattformen 
för de tjänster som de själva erbjuder som 
liknar företagsanvändarnas. Detta kan till 
exempel vara fallet när en grindvakt 
tillhandahåller företagsanvändarna en e-
marknadsplats eller appbutik och samtidigt 
erbjuder dem tjänster som 

(43) En grindvakt kan under vissa 
omständigheter ha en dubbel roll som 
leverantör av centrala plattformstjänster, 
varigenom den tillhandahåller en central 
plattformstjänst till en företagsanvändare, 
samtidigt som den konkurrerar med samma 
företagsanvändare om tillhandahållandet av 
samma eller en liknande tjänst eller 
produkt till samma slutanvändare, även 
som en del av en kompletterande tjänst. 
Under dessa förhållanden kan en grindvakt 
utnyttja sin dubbla roll och använda data 
som genererats av företagsanvändarens 
transaktioner på den centrala plattformen 
eller från transaktioner på dess 
kompletterande tjänst för de tjänster eller 
varor som de själva erbjuder och som 
liknar företagsanvändarnas eller 
leverantörernas. Detta kan till exempel 
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onlineåterförsäljare eller leverantör av 
tillämpningsprogramvara. För att förhindra 
att grindvakter otillbörligt drar nytta av sin 
dubbla roll bör det säkerställas att de avstår 
från att använda aggregerade eller icke-
aggregerade data, som kan inbegripa 
anonymiserade uppgifter och 
personuppgifter som inte är allmänt 
tillgängliga, för att erbjuda tjänster som 
liknar företagsanvändarnas. Denna 
skyldighet bör gälla för varje grindvakt 
som helhet, inbegripet men inte begränsat 
till dess affärsenhet som konkurrerar med 
en central plattformstjänsts 
företagsanvändare.

vara fallet när en grindvakt tillhandahåller 
företagsanvändarna en e-marknadsplats 
eller appbutik och samtidigt erbjuder dessa 
företagsanvändare eller grindvaktens 
leverantörer tjänster som 
onlineåterförsäljare eller leverantör av 
tillämpningsprogramvara. För att förhindra 
att grindvakter otillbörligt drar nytta av sin 
dubbla roll bör det säkerställas att de avstår 
från att använda aggregerade eller icke-
aggregerade data, som kan inbegripa 
anonymiserade uppgifter och 
personuppgifter som inte är allmänt 
tillgängliga, för att erbjuda tjänster som 
liknar företagsanvändarnas. Denna 
skyldighet bör gälla för varje grindvakt 
som helhet, inbegripet men inte begränsat 
till dess affärsenhet som konkurrerar med 
en central plattformstjänsts 
företagsanvändare.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster förinstalleras av en 
grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna 
valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra 
slutanvändarna från att avinstallera 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst och därigenom 
gynna deras egna 
programvaruapplikationer.

(46) En grindvakt kan använda andra 
medel för att gynna sina egna tjänster eller 
produkter på sin centrala plattformstjänst, 
till nackdel för samma eller liknande 
tjänster som slutanvändarna skulle kunna 
erhålla genom tredje part. Detta kan till 
exempel vara fallet när vissa 
programvaruapplikationer eller 
kompletterande tjänster förinstalleras av 
en grindvakt, eller när en tjänst eller 
applikation tillhandahålls som standard 
utan möjlighet att välja bland alternativa 
tjänster. För att erbjuda slutanvändarna 
valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra 
slutanvändarna från att avinstallera 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst eller hindra 
användarens val genom att fastställa 
standardtjänster och därigenom gynna 
sina egna programvaruapplikationer eller 
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programvarutjänster.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet. För att 
säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda grindvakten 
genomföra proportionella tekniska eller 
avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta 
mål, om grindvakten kan visa att sådana 
åtgärder är nödvändiga och motiverade och 
att det inte finns några mindre restriktiva 
åtgärder för att skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet.

(47) De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet. För att 
säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda grindvakten 
genomföra proportionella tekniska eller 
avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta 
mål, om grindvakten kan visa att sådana 
åtgärder är nödvändiga och motiverade och 
att det inte finns några mindre restriktiva 
åtgärder för att skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet. Detta förbud 
mot att begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera, använda eller 
komma åt tredje parts 
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programvaruapplikationer eller 
appbutiker bör inte förhindra att 
grindvakterna tar på sig det ansvar som 
krävs för att bekämpa olagligt 
onlineinnehåll.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) Grindvakter bör kunna genomföra 
proportionella tekniska eller 
avtalsmässiga åtgärder för att begränsa 
slutanvändarnas möjligheter att få 
tillgång till innehåll som är olagligt eller 
inte respekterar immateriella rättigheter i 
tredje parters programvaruapplikationer 
eller programvarubutiker.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen för sina 
egna erbjudanden, i motsats till produkter 
från tredje parter som också bedriver 
verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 

(48) Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position eller en differentierad 
behandling i rangordningen för sina egna 
erbjudanden, i motsats till produkter från 
tredje parter som också använder den 
centrala plattformstjänsten. Detta kan till 
exempel gälla produkter eller tjänster, 
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andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten eller visas på en e-
marknadsplats. Under dessa 
omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

inklusive andra centrala plattformstjänster, 
som rangordnas inne i eller bredvid de 
resultat som kommuniceras av 
sökmotorerna, eller som helt eller delvis är 
integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 
slutanvändare kan betraktas eller användas 
som en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. En sådan 
förmånlig eller inbäddad visning av en 
separat onlinebaserad förmedlingstjänst 
ska betraktas som ett gynnande, oavsett 
om informationen eller resultaten inom de 
gynnade grupperna av specialiserade 
resultat också skulle ha kunnat 
tillhandahållas av konkurrerande tjänster 
och som sådana rangordnas på ett icke-
diskriminerande sätt. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten eller visas på en e-
marknadsplats, eller produkter eller 
tjänster som förtecknas i inställningarna 
för centrala plattformstjänster, eller de 
resultat som tillhandahålls av en 
röstassistent. Under dessa omständigheter 
har grindvakten en dubbel roll som 
mellanhand för tredjepartsleverantörer och 
som direkt leverantör av grindvaktens 
produkter eller tjänster, vilket kan medföra 
intressekonflikter. Följaktligen har dessa 
grindvakter möjlighet att direkt undergräva 
de här produkternas eller tjänsternas 
möjlighet att konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 49
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) I sådana situationer bör grindvakten 
inte ägna sig åt någon form av 
differentierad eller förmånlig behandling 
vid rangordning på centrala 
plattformstjänster, vare sig rättsligt, 
kommersiellt eller tekniskt, till förmån för 
produkter eller tjänster som den erbjuder 
själv eller genom en företagsanvändare 
som den kontrollerar. För att säkerställa att 
denna skyldighet är effektiv bör det även 
säkerställas att de villkor som gäller för en 
sådan rangordning i allmänhet också är 
rättvisa. Rangordningen bör i detta 
sammanhang omfatta alla former av relativ 
synlighet, inbegripet visning, 
betygsättning, länkning eller röstresultat. 
För att säkerställa att den här skyldigheten 
är effektiv och inte kan kringgås bör den 
även tillämpas på alla åtgärder som kan ha 
en likvärdig effekt som den differentierade 
eller förmånliga behandlingen i 
rangordningen. De riktlinjer som antas i 
enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 
2019/1150 bör också underlätta 
genomförandet och efterlevnaden av den 
här skyldigheten34.

(49) I sådana situationer bör grindvakten 
inte ägna sig åt någon form av 
differentierad eller förmånlig behandling 
vid rangordning på centrala 
plattformstjänster, vare sig rättsligt, 
kommersiellt eller tekniskt, till förmån för 
produkter eller tjänster som den erbjuder 
själv eller genom en företagsanvändare 
som den samarbetar med. För att 
säkerställa att denna skyldighet är effektiv 
bör det även säkerställas att de villkor som 
gäller för en sådan rangordning i allmänhet 
också är rättvisa och inte gör att 
grindvaktens egna tjänster eller produkter 
gynnas av konkurrensrelevant 
information om konkurrerande produkter 
eller tjänster. Rangordningen bör i detta 
sammanhang omfatta alla former av relativ 
synlighet, däribland visning, 
betygsättning, ordningsföljd, länkning eller 
röstresultat. För att säkerställa att den här 
skyldigheten är effektiv och inte kan 
kringgås bör den även tillämpas på alla 
åtgärder som kan ha en likvärdig effekt 
som den differentierade eller förmånliga 
behandlingen i rangordningen. De riktlinjer 
som antas i enlighet med artikel 5 i 
förordning (EU) 2019/1150 bör också 
underlätta genomförandet och 
efterlevnaden av den här skyldigheten34.

__________________ __________________
34 Kommissionens tillkännagivande: 
Riktlinjer om insyn i rangordningen i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT 
C 424, 8.12.2020, s. 1).

34 Kommissionens tillkännagivande: 
Riktlinjer om insyn i rangordningen i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT 
C 424, 8.12.2020, s. 1).

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Skäl 50
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Grindvakterna bör inte begränsa 
eller hindra slutanvändarnas fria val genom 
att tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Detta skulle göra det 
möjligt för fler leverantörer att erbjuda sina 
tjänster, vilket i slutändan skulle ge 
slutanvändaren ökat urval. Grindvakterna 
bör säkerställa det fria valet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och får inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda konsumenterna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom lägre priser eller 
högre kvalitet, bör inte tolkas som ett 
förbjudet hinder för byte.

(50) Grindvakterna bör inte begränsa 
eller hindra slutanvändarnas fria val genom 
att tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Detta skulle göra det 
möjligt för fler leverantörer att erbjuda sina 
tjänster, vilket i slutändan skulle ge 
slutanvändaren ökat urval. Grindvakterna 
bör säkerställa det fria valet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och får inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda konsumenterna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom lägre priser eller 
högre kvalitet, bör inte tolkas som ett 
förbjudet hinder för byte.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan en 
grindvakt som är tillverkare av en produkt 
begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 
för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 

(52) Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan en 
grindvakt som är tillverkare av en produkt 
begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 
för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 
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kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 
med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan dubbel roll används på ett sätt 
som hindrar alternativa leverantörer av 
kompletterande tjänster eller programvara 
från att på lika villkor få tillgång till 
samma operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används av grindvakten för 
kompletterande tjänster, skulle detta kunna 
ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 
sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa tillgång på lika villkor till och 
driftskompatibilitet med samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används för tillhandahållande av alla 
eventuella kompletterande tjänster av 
grindvakterna.

kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 
med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan dubbel roll används på ett sätt 
som hindrar slutanvändare eller 
alternativa leverantörer av kompletterande 
tjänster eller programvara från att på lika 
villkor få tillgång till samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används av grindvakten för 
kompletterande tjänster, skulle detta kunna 
ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 
sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa tillgång på lika villkor till och 
driftskompatibilitet med samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används för tillhandahållande av alla 
eventuella kompletterande tjänster av 
grindvakterna.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 

(53) Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna 
och utgivarna inte får information om 
effekten av en viss annons. För att 
ytterligare öka rättvisan, transparensen och 
öppenheten hos de 
webbannonseringstjänster som betecknats 
enligt denna förordning samt de som är helt 
integrerade med andra centrala 
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plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer och utgivare 
kostnadsfri tillgång till grindvakternas 
resultatmätningsverktyg och den 
information som krävs för att 
annonsörerna, de reklambyråer som agerar 
för ett företags räkning och förläggarna ska 
kunna utföra sina egna oberoende 
kontroller av tillhandahållandet av de 
relevanta webbannonseringstjänsterna.

plattformstjänster från samma leverantör, 
bör de betecknade grindvakterna därför på 
begäran ge annonsörer, utgivare eller 
tredjeparter som bemyndigats av 
annonsörer och utgivare kostnadsfri, 
ingående, omfattande och åtkomlig 
tillgång i realtid till grindvakternas 
resultatmätningsverktyg och den 
information som krävs, inklusive 
aggregerade data och prestandauppgifter, 
för att annonsörerna, de reklambyråer som 
agerar för ett företags räkning och 
förläggarna ska kunna utföra sina egna 
oberoende kontroller av tillhandahållandet 
av de relevanta 
webbannonseringstjänsterna.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Grindvakterna har tillgång till stora 
mängder data som de samlar in när de 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänsterna och andra digitala 
tjänster. För att säkerställa att 
grindvakterna inte undergräver de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet och 
innovationspotentialen inom den 
dynamiska digitala sektorn genom att 
begränsa företagsanvändarnas möjligheter 
att på ett effektivt sätt portera sina data, bör 
företagsanvändarna och slutanvändarna ges 
effektiv och omedelbar tillgång till de data 
som grindvakterna tillhandahöll eller 
genererade i samband med användningen 
av sina relevanta centrala 
plattformstjänster, i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format. Detta bör 
även gälla alla andra data på olika 
aggregeringsnivåer som kan vara 
nödvändiga för att möjliggöra en sådan 
portabilitet på ett effektivt sätt. Det bör 
också säkerställas att företagsanvändarna 
och slutanvändarna kan portera data i 

(54) Grindvakterna har tillgång till stora 
mängder data som de samlar in när de 
tillhandahåller de centrala 
plattformstjänsterna och andra digitala 
tjänster. För att säkerställa att 
grindvakterna inte undergräver de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet och 
innovationspotentialen inom den 
dynamiska digitala sektorn genom att 
begränsa företagsanvändarnas möjligheter 
att på ett effektivt sätt portera sina data, bör 
företagsanvändarna och slutanvändarna ges 
effektiv, kostnadsfri och omedelbar 
tillgång till de data som grindvakterna 
tillhandahöll eller genererade i samband 
med användningen av sina relevanta 
centrala plattformstjänster, i ett 
strukturerat, allmänt använt och 
maskinläsbart format. Detta bör även gälla 
alla andra data på olika aggregeringsnivåer 
som kan vara nödvändiga för att 
möjliggöra en sådan portabilitet av 
slutanvändardata och 
företagsanvändardata på ett effektivt sätt. 
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realtid på ett effektivt sätt, till exempel 
genom programmeringsgränssnitt av hög 
kvalitet. Ett underlättande av byte eller 
multihoming bör i sin tur leda till ökat 
urval för företagsanvändarna och 
slutanvändarna och ett incitament för 
grindvakterna och företagsanvändarna att 
innovera.

Det bör också säkerställas att 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
kan portera data i realtid på ett effektivt 
sätt, till exempel genom 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet. 
Ett underlättande av byte eller multihoming 
bör i sin tur leda till ökat urval för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
och ett incitament för grindvakterna och 
företagsanvändarna att innovera.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Företagsanvändarna av de stora 
kärnplattformstjänster som tillhandahålls 
av grindvakterna och dessa 
företagsanvändares slutanvändare 
tillhandahåller och genererar en stor mängd 
data, inklusive data som härleds från 
sådan användning. För att säkerställa att 
företagsanvändarna har tillgång till de 
relevanta data som genereras på detta sätt 
bör grindvakterna på deras begäran ge 
obehindrad tillgång till sådana data. Sådan 
tillgång bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av företagsanvändaren, som 
fungerar som personuppgiftsbiträden för 
dessa data åt företagsanvändaren. Data 
som tillhandahålls eller genereras av 
samma företagsanvändare och samma 
slutanvändare av dessa 
företagsanvändare inom ramen för andra 
tjänster som tillhandahålls av samma 
grindvakt kan beröras, om det är 
oupplösligt förbundet med begäran i 
fråga. Därför bör en grindvakt inte 
använda några avtalsmässiga eller andra 
begränsningar för att hindra 
företagsanvändarna från att få tillgång 
till relevanta data och bör göra det möjligt 
för företagsanvändarna att få samtycke av 
sina slutanvändare till sådan åtkomst och 
sökning av data, om sådant samtycke 

(55) Företagsanvändarna av de stora 
kärnplattformstjänster som tillhandahålls 
av grindvakterna och dessa 
företagsanvändares slutanvändare 
tillhandahåller och genererar en stor mängd 
data. För att säkerställa att 
företagsanvändarna har tillgång till de 
relevanta data som genereras på detta sätt 
bör grindvakterna på deras begäran ge 
obehindrad tillgång till aggregerade icke-
personuppgifter. Sådan tillgång bör också 
ges till tredje parter som kontrakterats av 
företagsanvändaren, som fungerar som 
personuppgiftsbiträden för dessa data åt 
företagsanvändaren. Grindvakterna bör 
också underlätta tillgången till dessa data i 
realtid genom lämpliga tekniska åtgärder, 
till exempel genom att inrätta 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet.
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krävs enligt förordning (EU) 2016/679 
och direktiv 2002/58/EG. Grindvakterna 
bör också underlätta tillgången till dessa 
data i realtid genom lämpliga tekniska 
åtgärder, till exempel genom att inrätta 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 
och lagrar aggregerade dataset som 
innehåller information om vad 
användarna sökte efter och hur de 
interagerade med de resultat som de fick. 
Leverantörerna av sökmotortjänster 
samlar in dessa data från sökningar som 
gjorts på deras egen sökmotortjänst och, i 
tillämpliga fall, sökningar som gjorts på 
plattformar tillhörande deras 
affärspartner nedströms. Grindvakternas 
tillgång till sådana data om rangordning, 
sökningar, klickningar och visningar 
utgör ett viktigt hinder för inträde och 
expansion, vilket undergräver möjligheten 
att konkurrera för de onlinebaserade 
sökmotortjänsterna. Grindvakterna bör 
därför vara skyldiga att på rättvisa, 
rimliga och icke-diskriminerande villkor 
ge andra leverantörer av sådana tjänster 
tillgång till dessa data om rangordning, 
sökningar, klickningar och visningar i 
samband med kostnadsfria och betalda 
sökningar som genereras av konsumenter 
på sökmotortjänster, så att dessa 
tredjepartsleverantörer kan optimera sina 
tjänster och konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna i fråga. Sådan 
tillgång bör också ges till tredje parter 
som kontrakterats av en 

utgår
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sökmotorleverantör, som fungerar som 
personuppgiftsbiträde för dessa data åt 
sökmotorn. När en grindvakt ger åtkomst 
till sina sökdata bör den säkerställa att 
slutanvändarnas personuppgifter skyddas 
på lämpligt sätt, utan att avsevärt 
försämra datas kvalitet eller 
användbarhet.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) I synnerhet fungerar de grindvakter 
som ger tillgång till programvarubutiker 
som en viktig nätport för de 
företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 
och företagsanvändarna av deras 
programvarubutiker bör de grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 

(57) I synnerhet fungerar de grindvakter 
som ger tillgång till centrala 
plattformstjänster såsom 
programvarubutiker, onlinebaserade 
sökmotorer och onlinebaserade sociala 
nätverkstjänster som en viktig nätport för 
de företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare, vilket kan få en negativ 
effekt på slutanvändarnas rätt att ta emot 
och ta del av information och idéer och i 
slutändan även negativt påverka 
mediepluralism, åsiktsmångfald och 
konkurrens. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de 
grindvakterna, å ena sidan, och 
företagsanvändarna av centrala 
plattformstjänster, särskilt de som är i 
minoritetsställning på en viss 
sektorsmarknad, som små 
tidningsutgivare, och särskilt vad gäller 
tillgången till onlinebaserade sökmotorer 
och onlinebaserade sociala nätverk, å 
andra sidan, bör de grindvakterna inte 
tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, villkor för 
dataanvändning eller villkor för 
licensiering av företagsanvändarens 
rättigheter, som skulle vara orättvisa eller 
leda till omotiverad differentiering. 
Prissättningen eller andra allmänna villkor 
för tillträdet eller behandlingen bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
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programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster].

mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren eller 
villkoren för behandlingen är rättvisa: de 
priser eller villkor som andra leverantörer 
av programvarubutiker tillämpar för 
samma eller liknande tjänster, de priser 
eller villkor som leverantören av centrala 
plattformstjänster tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av centrala 
plattformstjänster tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av centrala 
plattformstjänster tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Fastställandet av rättvisa allmänna 
tillträdesvillkor bör leda till att 
inkomstflödena för leverantörer av 
digitalt innehåll, exempelvis 
tidningsutgivare som har en dominerande 
ställning på sin marknad, kan göras mer 
transparenta, särskilt vad beträffar 
annonsintäkter och fördelningen av 
lämpliga intäktsandelar till upphovsmän 
vars verk ingår i en presspublikation. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster]. Denna skyldighet bör inte heller 
påverka möjligheten för 
företagsanvändare som är i 
minoritetsställning på en viss 
sektorsmarknad, exempelvis små 
tidningsutgivare, att erbjuda royaltyfria 
licenser för att säkerställa åtkomst till sitt 
innehåll, synlighet i onlinebaserade 
sökmotorer och sociala nätverkstjänster, 



RR\1244436SV.docx 531/644 PE692.792v02-00

SV

och den bör inte påverka slutanvändarnas 
möjlighet att vidta 
hyperlänkningsåtgärder i enlighet med 
artikel 15.1 i direktiv (EU) 2019/790.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58a) Under genomförandeperioden på 
tre månader bör de leverantörer som 
betecknats som grindvakter informera 
kommissionen om vad de avser att 
genomföra och hur, för att säkerställa att 
deras skyldigheter fullgörs på ett effektivt 
sätt. Sådan information bör göras 
tillgänglig för berörda tredje parter i 
företag, med beaktande av 
affärshemligheterna för de leverantörer 
som betecknats som grindvakter bör 
skyddas.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) I undantagsfall som är motiverade 
med hänsyn till allmän moral, folkhälsa 
eller allmän säkerhet bör kommissionen 
kunna besluta att den berörda skyldigheten 
inte gäller en viss central plattformstjänst. 
Att dessa allmänintressen påverkas kan 
tyda på att kostnaderna för samhället som 
helhet för att genomföra en viss skyldighet 
i vissa undantagsfall skulle vara för höga 
och därmed oproportionerliga. Dialogen 
kring regelverket i syfte att underlätta 
fullgörandet med begränsade möjligheter 
till tillfälligt upphävande och undantag bör 
säkerställa proportionaliteten i 
skyldigheterna i denna förordning utan att 

(60) I undantagsfall som är motiverade 
med hänsyn till folkhälsa eller allmän 
säkerhet bör kommissionen kunna besluta 
att den berörda skyldigheten inte gäller en 
viss central plattformstjänst. Att dessa 
allmänintressen påverkas kan tyda på att 
kostnaderna för samhället som helhet för 
att genomföra en viss skyldighet i vissa 
undantagsfall skulle vara för höga och 
därmed oproportionerliga. Dialogen kring 
regelverket i syfte att underlätta 
fullgörandet med begränsade möjligheter 
till tillfälligt upphävande och undantag bör 
säkerställa proportionaliteten i 
skyldigheterna i denna förordning utan att 
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undergräva de avsedda förhandseffekterna 
på rättvisan och öppenheten.

undergräva de avsedda förhandseffekterna 
på rättvisan och öppenheten. Om ett sådant 
undantag beviljas bör kommissionen se 
över sitt beslut vartannat år.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) Kommissionen bör undersöka och 
bedöma om ytterligare beteendemässiga 
korrigerande åtgärder eller, i 
förekommande fall, strukturella 
korrigerande åtgärder är motiverade för att 
säkerställa att grindvakten inte kan 
motverka målen i denna förordning genom 
systematiskt bristande fullgörande av en 
eller flera av de skyldigheter som fastställs 
i denna förordning, vilket ytterligare stärkt 
dess ställning som grindvakt. Detta skulle 
vara fallet om grindvakternas storlek på 
den inre marknaden har ökat ytterligare, 
företagsanvändarnas och 
slutanvändarnas ekonomiska beroende av 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
har stärkts ytterligare, eftersom deras 
antal har ökat ytterligare och grindvakten 
gynnas av att dess ställning befästs. 
Kommissionen bör därför i sådana fall ha 
befogenhet att införa eventuella 
korrigerande åtgärder, vare sig de är 
beteendemässiga eller strukturella, med 
vederbörlig hänsyn till 
proportionalitetsprincipen. Strukturella 
korrigerande åtgärder, såsom juridisk, 
funktionell eller strukturell separation, 
inbegripet avyttring av en verksamhet eller 
delar av den, bör införas endast om det inte 
finns någon lika effektiv beteendemässig 
åtgärd eller om en lika effektiv 
beteendemässig åtgärd skulle vara mer 
betungande för det berörda företaget än 
den strukturella korrigerande åtgärden. 
Ändringar av ett företags struktur som 
förelåg innan det systematiskt bristande 

(64) Kommissionen bör undersöka och 
bedöma om ytterligare beteendemässiga 
korrigerande åtgärder eller, i 
förekommande fall, strukturella 
korrigerande åtgärder är motiverade för att 
säkerställa att grindvakten inte kan 
motverka målen i denna förordning genom 
systematiskt bristande fullgörande av en 
eller flera av de skyldigheter som fastställs 
i denna förordning. Kommissionen bör 
därför i sådana fall ha befogenhet att införa 
eventuella korrigerande åtgärder, vare sig 
de är beteendemässiga eller strukturella, 
med vederbörlig hänsyn till 
proportionalitetsprincipen. Strukturella 
korrigerande åtgärder, såsom juridisk, 
funktionell eller strukturell separation, 
inbegripet avyttring av en verksamhet eller 
delar av den, bör införas endast om det inte 
finns någon lika effektiv beteendemässig 
åtgärd eller om en lika effektiv 
beteendemässig åtgärd skulle vara mer 
betungande för det berörda företaget än 
den strukturella korrigerande åtgärden. 
Ändringar av ett företags struktur som 
förelåg innan det systematiskt bristande 
fullgörandet fastställdes är endast 
proportionerliga om det finns en betydande 
risk för att det systematiskt bristande 
fullgörandet beror på det berörda företagets 
struktur.
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fullgörandet fastställdes är endast 
proportionerliga om det finns en betydande 
risk för att det systematiskt bristande 
fullgörandet beror på det berörda företagets 
struktur.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65a) I brådskande fall där risk för 
allvarlig och omedelbar skada för 
grindvakternas företagsanvändare eller 
slutanvändare föreligger till följd av nya 
metoder som kan undergräva öppenheten 
hos centrala plattformstjänster eller som 
kan vara otillbörliga, är det viktigt att 
säkerställa att kommissionen får vidta 
interimistiska åtgärder och tillfälligt 
ålägga den berörda grindvakten 
skyldigheter. Dessa interimistiska 
åtgärder bör vara proportionerliga och 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
motiverat. De bör gälla i avvaktan på att 
marknadsundersökningen avslutas och 
det motsvarande slutliga beslutet från 
kommissionen.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Om en grindvakt under ett 
förfarande avseende bristande fullgörande 
eller en undersökning av systemiskt 
bristande fullgörande erbjuder 
kommissionen åtaganden, bör 
kommissionen ha möjlighet att anta ett 
beslut som gör dessa åtaganden bindande 
för den berörda grindvakten, om den 
konstaterar att åtagandena säkerställer att 

(67) Om en grindvakt under ett 
förfarande avseende bristande fullgörande 
eller en undersökning av systemiskt 
bristande fullgörande erbjuder 
kommissionen åtaganden, bör 
kommissionen ha möjlighet att anta ett 
beslut som gör dessa åtaganden bindande 
för den berörda grindvakten, om den 
konstaterar att åtagandena säkerställer att 
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skyldigheterna i denna förordning fullgörs 
effektivt. I det beslutet bör det också 
konstateras att det inte längre finns skäl 
för kommissionen att ingripa.

skyldigheterna i denna förordning fullgörs 
effektivt. Kommissionen bör i 
förekommande fall ha rätt att kräva att 
åtagandena prövas, inbegripet genom 
A/B-tester, för att optimera deras 
ändamålsenlighet. Åtagandena bör ses 
över efter det att de har varit i kraft under 
en lämplig period. Om kommissionens 
granskning av åtagandena visar att de 
inte har resulterat i effektivt fullgörande 
ska kommissionen ha rätt att kräva att de 
ändras eller upphävs.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Kommissionen bör direkt kunna 
begära att företag eller 
företagssammanslutningar tillhandahåller 
alla relevanta bevis, data och information. 
Dessutom bör kommissionen kunna begära 
all relevant information från alla offentliga 
myndigheter, organ eller byråer i 
medlemsstaten eller från fysiska eller 
juridiska personer vid tillämpningen av 
denna förordning. När företagen följer ett 
kommissionsbeslutet är de skyldiga att 
besvara frågor om de faktiska 
omständigheterna och tillhandahålla 
handlingar.

(70) Kommissionen bör direkt kunna 
begära att företag eller 
företagssammanslutningar tillhandahåller 
alla relevanta bevis, data och information. 
Dessutom bör kommissionen kunna begära 
all relevant information från alla offentliga 
myndigheter, organ eller byråer i 
medlemsstaten eller från fysiska eller 
juridiska personer vid tillämpningen av 
denna förordning. De offentliga 
myndigheterna, organen eller byråerna i 
medlemsstaterna bör ha möjlighet att på 
eget initiativ förse kommissionen med 
relevant information. När företagen följer 
ett kommissionsbeslutet är de skyldiga att 
besvara frågor om de faktiska 
omständigheterna och tillhandahålla 
handlingar.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) I samband med förfaranden som (75) I samband med förfaranden som 
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genomförs enligt denna förordning bör de 
berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Samtidigt som de 
berörda företagens rätt till god förvaltning 
och rätt till försvar, särskilt rätten att få 
tillgång till handlingarna i ärendet och 
rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt 
att konfidentiella uppgifter skyddas. 
Dessutom bör kommissionen, med respekt 
för sekretesskyddet av informationen, se 
till att all information som åberopas i 
samband med beslutet lämnas ut i en 
omfattning som gör det möjligt för den 
som beslutet riktar sig till att förstå de 
omständigheter och överväganden som lett 
fram till beslutet. Slutligen kan på vissa 
villkor vissa affärshandlingar, såsom 
kommunikation mellan advokater och 
deras klienter, betraktas som konfidentiella 
om de relevanta villkoren är uppfyllda.

genomförs enligt denna förordning bör de 
berörda företagen ges rätt att höras av 
kommissionen, och de beslut som fattas 
bör ges stor spridning. Samtidigt som de 
berörda företagens rätt till god förvaltning 
och rätt till försvar, särskilt rätten att få 
tillgång till handlingarna i ärendet och 
rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt 
att konfidentiella uppgifter skyddas. 
Dessutom bör kommissionen, med respekt 
för sekretesskyddet av informationen, se 
till att all information som åberopas i 
samband med beslutet lämnas ut i en 
omfattning som gör det möjligt för den 
som beslutet riktar sig till att förstå de 
omständigheter och överväganden som lett 
fram till beslutet. Slutligen kan på vissa 
villkor vissa affärshandlingar, såsom 
kommunikation mellan advokater och 
deras klienter, betraktas som konfidentiella 
om de relevanta villkoren är uppfyllda. 
Parter som påverkas direkt av 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 bör 
anses ha intresse och bör därför kunna 
höras. Om ett förfarande avser produkter 
eller tjänster som används av 
slutkonsumenter bör 
konsumentorganisationer anses ha ett 
tillräckligt intresse.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Skäl 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(77) Den rådgivande kommitté som 
inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 
182/2011 bör också yttra sig om vissa 
enskilda kommissionsbeslut som utfärdats 
enligt denna förordning. I syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn överallt i 
unionen där grindvakter finns bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen för att kunna komplettera 

(77) Den rådgivande kommitté som 
inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 
182/2011 bör också yttra sig om vissa 
enskilda kommissionsbeslut som utfärdats 
enligt denna förordning. Kommissionen 
bör låta tredje parter som företräder 
berörda slutanvändare ingå i den 
rådgivande kommittén. I syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn överallt i 
unionen där grindvakter finns bör 
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denna förordning. Delegerade akter bör 
framför allt antas när det gäller metoden 
för att fastställa kvantitativa tröskelvärden 
för betecknande av grindvakter enligt 
denna förordning och när det gäller 
uppdateringen av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning, om 
kommissionen på grundval av en 
marknadsundersökning har fastställt 
behovet av att uppdatera skyldigheterna för 
att åtgärda metoder som begränsar centrala 
plattformstjänsters öppenhet eller som är 
orättvisa. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
och att dessa samråd genomförs i enlighet 
med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 201636. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen för att kunna komplettera 
denna förordning. Delegerade akter bör 
framför allt antas när det gäller metoden 
för att fastställa kvantitativa tröskelvärden 
för betecknande av grindvakter enligt 
denna förordning och när det gäller 
uppdateringen av de skyldigheter som 
fastställs i denna förordning, om 
kommissionen på grundval av en 
marknadsundersökning har fastställt 
behovet av att uppdatera skyldigheterna för 
att åtgärda metoder som begränsar centrala 
plattformstjänsters öppenhet eller som är 
orättvisa. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
och att dessa samråd genomförs i enlighet 
med principerna i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning av den 13 
april 201636. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

__________________ __________________
36 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

36 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Skäl 78a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78a) Grindvakter lyfter ofta fram 
sponsrade sökresultat eller reklam för de 
egna produkterna och tjänsterna och 
begränsar visningen av organiska 
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resultat.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 79 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(79) Syftet med denna förordning är att 
säkerställa en öppen och rättvis digital 
sektor i allmänhet och öppna och rättvisa 
centrala plattformstjänster i synnerhet, för 
att främja innovation, högkvalitativa 
digitala produkter och digitala tjänster, 
rättvisa och konkurrenskraftiga priser samt 
hög kvalitet och urval för slutanvändarna i 
den digitala sektorn. Detta kan inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna, utan kan endast uppnås 
fullt ut på unionsnivå på grund av 
grindvakternas affärsmodeller och 
verksamhet samt storleken på och 
effekterna av deras verksamhet. Unionen 
får anta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(79) Syftet med denna förordning är att 
säkerställa en öppen och rättvis digital 
sektor i allmänhet och tillgängliga centrala 
plattformstjänster i synnerhet, för att 
främja och stimulera innovation, 
högkvalitativa digitala produkter och 
digitala tjänster, rättvisa och 
konkurrenskraftiga priser samt hög kvalitet 
och urval för slutanvändarna i den digitala 
sektorn på en harmoniserad digital 
marknad. Detta kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna, 
utan kan endast uppnås fullt ut på 
unionsnivå på grund av grindvakternas 
affärsmodeller och verksamhet samt 
storleken på och effekterna av deras 
verksamhet samt behovet av att 
upprätthålla rätt balans på den digitala 
marknaden samtidigt som målet att 
stimulera innovation eftersträvas. 
Unionen får anta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 

Denna förordning står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
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unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artiklarna 16, 47 och 
50. Denna förordning bör således tolkas 
och tillämpas med beaktande av dessa 
rättigheter och principer.

unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artiklarna 11, 16, 47 
och 50. Denna förordning bör således 
tolkas och tillämpas med beaktande av 
dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Denna förordning respekterar de 
grundläggande rättigheter och principer 
som erkänns i synnerhet i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artiklarna 11, 16, 
47 och 50. Denna förordning ska således 
tolkas och tillämpas med beaktande av 
dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 
grindvakter ytterligare skyldigheter genom 
lagar och andra författningar i syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader. 
Detta påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelser som syftar till att främja 
andra legitima allmänintressen, i 
överensstämmelse med unionsrätten. I 
synnerhet finns det inget i denna 
förordning som hindrar medlemsstaterna 
från att införa skyldigheter, som är 
förenliga med unionsrätten, för företag 
inbegripet leverantörer av centrala 
plattformstjänster, om dessa skyldigheter 
inte har något samband med de berörda 
företag som har status som grindvakt i den 
mening som avses i denna förordning, i 
syfte att skydda konsumenterna eller 

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 
grindvakter ytterligare skyldigheter genom 
lagar och andra författningar i syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader. 
Detta påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelser som syftar till att främja 
andra legitima allmänintressen, i 
överensstämmelse med unionsrätten. I 
synnerhet finns det inget i denna 
förordning som hindrar medlemsstaterna 
från att införa skyldigheter, som är 
förenliga med unionsrätten, för företag 
inbegripet leverantörer av centrala 
plattformstjänster, om dessa skyldigheter 
inte har något samband med de berörda 
företag som har status som grindvakt i den 
mening som avses i denna förordning, i 
syfte att skydda konsumenterna eller 



RR\1244436SV.docx 539/644 PE692.792v02-00

SV

bekämpa illojal konkurrens. bekämpa illojal konkurrens och 
otillbörliga handelsmetoder mellan 
företag.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Den påverkar inte heller 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
som förbjuder konkurrensbegränsande 
avtal, beslut av företagssammanslutningar, 
samordnade förfaranden och missbruk av 
dominerande ställning, nationella 
konkurrensregler som förbjuder andra 
former av ensidigt beteende i den mån de 
tillämpas på andra företag än grindvakter 
eller innebär att grindvakter åläggs 
ytterligare skyldigheter, rådets förordning 
(EG) nr 139/200438 och nationella 
bestämmelser om koncentrationskontroll, 
samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150,  
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) .../...39. 

6. Denna förordning kompletterar och 
påverkar inte tillämpningen av artiklarna 
101 och 102 i EUF-fördraget. Den 
påverkar inte heller tillämpningen av 
nationella bestämmelser som förbjuder 
konkurrensbegränsande avtal, beslut av 
företagssammanslutningar, samordnade 
förfaranden och missbruk av dominerande 
ställning, nationella konkurrensregler som 
förbjuder andra former av ensidigt 
beteende i den mån de tillämpas på andra 
företag än grindvakter eller innebär att 
grindvakter åläggs ytterligare skyldigheter, 
rådets förordning (EG) nr 139/200438 och 
nationella bestämmelser om 
koncentrationskontroll, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1150, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) …/...39, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, rådets direktiv 93/13/EEG 
om oskäliga villkor i konsumentavtal och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster39a.

____________________ ______________________

38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 

38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
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29.1.2004, s. 1). 29.1.2004, s. 1).
39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... –  förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.
39a EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De nationella myndigheterna får 
inte fatta beslut som strider mot ett beslut 
som kommissionen antagit enligt denna 
förordning. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete 
och en nära samordning i sina 
verkställighetsåtgärder.

7. De nationella myndigheterna får 
inte fatta beslut som strider mot ett beslut 
som kommissionen antagit enligt denna 
förordning. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete 
och en nära samordning i sina 
verkställighetsåtgärder och medlemsstater 
som så begär ska få assistans.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 2– led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Onlinebaserade 
förmedlingstjänster.

a) Onlinebaserade 
förmedlingstjänster, inklusive 
onlinebaserade marknadsplatser och 
programvarubutiker.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 2– led 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Annonseringstjänster, inbegripet 
annonseringsnätverk, annonsutbyten och 

h) Onlinebaserade 
annonseringstjänster, inbegripet 
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andra annonsförmedlingstjänster, som 
tillhandahålls av en leverantör av någon av 
de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i leden a–g.

annonseringsnätverk, annonsutbyten och 
andra annonsförmedlingstjänster, som 
tillhandahålls av en leverantör av någon av 
de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i leden a–g.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 2– led 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Betaltjänster.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 2– led 2 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) Integrerade digitala tjänster i 
fordon.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 2– led 2 – led hc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hc) Internetanslutna tv-tjänster.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 2– led 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Webbläsare.
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Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) Röstassistenter.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) rangordning: den relativa position 
som tilldelas varor eller tjänster som 
erbjuds via onlinebaserade 
förmedlingstjänster eller sociala 
nätverkstjänster, eller den relevans som 
sökresultat ges av sökmotorer, såsom 
dessa presenteras, organiseras eller 
vidarebefordras av leverantörerna av 
onlinebaserade förmedlingstjänster eller 
sociala nätverkstjänster eller av 
leverantörer av sökmotorer, oavsett vilka 
tekniska medel som används för sådan 
presentation, organisation eller 
vidarebefordran.

(18) rangordning: den relativa position 
som tilldelas varor eller tjänster, såsom 
dessa presenteras, organiseras eller 
vidarebefordras av leverantörerna av 
centrala plattformstjänster, inbegripet 
programvarubutiker och röstassistenter, 
oavsett vilka tekniska medel som används 
för sådan presentation, organisation eller 
vidarebefordran.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) röstassistent: programvara som 
svarar på muntliga eller skriftliga 
kommandon som uttrycks av 
slutanvändare på icke-tekniskt språk och 
utför uppgifter eller tjänster på egen 
hand, eller som agerar med it-system för 
slutanvändarens räkning, exempelvis 
genom sökningar och åtkomst till och 
interaktion med andra digitala tjänster för 
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slutanvändarens räkning.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) webbläsare: oberoende eller 
integrerade programvaruapplikationer för 
åtkomst till och interaktion med 
information som lagras på webbservrar 
och nätverk såsom internet.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23c) sökresultat: all information i vilket 
format som helst, inbegripet text, grafik, 
röst eller andra resultat, som returneras 
av leverantören av centrala 
plattformstjänster som svar på och i 
förbindelse med en skriftlig eller muntlig 
sökning, oavsett om informationen utgör 
ett organiskt resultat, betald placering, ett 
direkt svar eller en produkt, tjänst eller 
uppgift som erbjuds i samband med, syns 
tillsammans med eller helt eller delvis 
integreras i de organiska resultaten.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23d) nationell behörig myndighet: varje 
nationell myndighet som av en 
medlemsstat har utsetts som sådan i den 
mening som avses i och för tillämpningen 
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av denna förordning, särskilt med 
avseende på artikel 17.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23e) samtycke av den registrerade: 
varje slag av frivillig, specifik, informerad 
och otvetydig viljeyttring av den 
registrerade enligt definitionen i artikel 
4.11 i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23f) betaltjänster: tekniska tjänster 
enligt definitionen i artikel 3 j i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 som möjliggör 
affärsverksamhet fastställd i bilaga I i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366, inom ramen för avtal 
mellan betaltjänstleverantörer och 
tredjepartsleverantörer.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23g) integrerade digitala tjänster i 
fordon: programvara som integrerats i 
fordon för att bland annat få insikt om 
fordonets prestanda och förarens 
beteende eller för åtkomst till 



RR\1244436SV.docx 545/644 PE692.792v02-00

SV

audiovisuellt medieinnehåll.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23h) internetansluten tv: en tv-apparat 
som är ansluten till internet och som ger 
användaren möjlighet att utföra 
onlineverksamhet, inbegripet strömning 
av musik och film, eller titta på bilder.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig nätport för företagsanvändare för att 
nå ut till slutanvändare, och 

b) den driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig nätport för företagsanvändare eller 
slutanvändare för att nå ut till andra 
slutanvändare eller företagsanvändare, 
och

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) den har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet eller det 
kan förutses att den kommer att ha en 
sådan ställning inom en nära framtid.

c) den har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet eller det 
kan förutses att den kommer att ha en 
sådan ställning i framtiden, baserat på en 
objektiv bedömning som den behöriga 
myndigheten utfört med beaktande av 
tidigare och beräknad tillväxttakt och 
marknadskoncentration. 
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Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En leverantör av centrala 
plattformstjänster ska förutsättas uppfylla 
följande krav:

2. En leverantör av centrala 
plattformstjänster ska förutsättas uppfylla 
något av följande krav:

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller en central 
plattformstjänst som har mer än 45 
miljoner aktiva slutanvändare i månaden 
som är etablerade eller belägna i unionen 
och mer än 10 000 aktiva 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret.

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören 
i fråga tillhandahåller en eller flera 
centrala plattformstjänster som var och en 
har mer än 45 miljoner slutanvändare i 
månaden som är etablerade eller belägna i 
unionen eller mer än 10 000 
företagsanvändare per år som varit 
etablerade i unionen under det senaste 
räkenskapsåret.

Vid tillämpning av första stycket ska 
aktiva användare per månad avse det 
genomsnittliga antalet aktiva användare 
per månad under den största delen av det 
senaste räkenskapsåret.

Vid tillämpning av första stycket ska 
användare avse det genomsnittliga antalet 
användare under det senaste 
räkenskapsåret.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta inom tre månader efter det att 
dessa tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 

3. Om en leverantör av centrala 
plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden 
i punkt 2, ska den underrätta kommissionen 
om detta inom en månad efter det att dessa 
tröskelvärden har uppnåtts och 
tillhandahålla den relevanta information 
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som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

som anges i punkt 2. Underrättelsen ska 
innehålla den relevanta information som 
avser de kvantitativa tröskelvärden som 
anges i punkt 2 för var och en av de 
centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls av den leverantör som 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. 
Underrättelsen ska uppdateras när andra 
centrala plattformstjänster individuellt 
uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utan onödigt 
dröjsmål och senast 60 dagar efter att ha 
mottagit den fullständiga information som 
avses i punkt 3 beteckna den leverantör av 
centrala plattformstjänster som uppfyller 
alla tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, 
såvida inte den leverantören, tillsammans 
med sin anmälan, lägger fram tillräckligt 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.

4. Kommissionen ska utan onödigt 
dröjsmål och senast 60 dagar efter att ha 
mottagit den fullständiga information som 
avses i punkt 3 beteckna den leverantör av 
centrala plattformstjänster som uppfyller 
alla tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, 
såvida inte den leverantören, tillsammans 
med sin anmälan, lägger fram tillräckligt 
underbyggda argument som visar att 
leverantören, under de omständigheter i 
vilka den relevanta centrala 
plattformstjänsten är verksam och med 
beaktande av de faktorer som förtecknas i 
punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.

Om grindvakten lägger fram sådana 
tillräckligt underbyggda argument som 
visar att leverantören inte uppfyller kraven 
i punkt 1 ska kommissionen tillämpa punkt 
6 för att bedöma om kriterierna i punkt 1 är 
uppfyllda.

Om grindvakten lägger fram sådana 
tillräckligt underbyggda argument som 
visar att leverantören inte uppfyller kraven 
i punkt 1 ska kommissionen tillämpa punkt 
6 för att bedöma om kriterierna i punkt 1 är 
uppfyllda.

Om leverantören av en central 
plattformstjänst inte tillhandahåller all 
relevant information inom den tidsfrist 
som kommissionen fastställt och som 
krävs för att bedöma om leverantören ska 
betecknas som grindvakt enligt artikel 3.2 
har kommissionen rätt att beteckna 
leverantören som grindvakt baserat på 
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tillgängliga fakta.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Andra strukturella 
marknadsegenskaper.

f) Andra strukturella 
marknadsegenskaper såsom graden av 
multihoming bland företag och 
slutanvändare av de centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid sin bedömning ska kommissionen ta 
hänsyn till den förutsebara utvecklingen av 
dessa faktorer.

Vid sin bedömning ska kommissionen ta 
hänsyn till den förutsebara utvecklingen av 
dessa faktorer på kort sikt.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 
betydande sätt underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och lämna 
synpunkter, ska kommissionen ha rätt att 
beteckna den leverantören som grindvakt.

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 
betydande sätt underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen 
beordrat i enlighet med kapitel V i denna 
förordning, och underlåtenheten kvarstår 
efter det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och lämna 
synpunkter, ska kommissionen ha rätt att 
beteckna den leverantören som grindvakt.
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Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 
betydande sätt underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen har 
beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter 
det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och att 
lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt på grundval av tillgängliga 
uppgifter.

Om leverantören av en central 
plattformstjänst som inte uppfyller de 
kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett 
betydande sätt underlåter att efterleva de 
utredningsåtgärder som kommissionen har 
beordrat i enlighet med kapitel V i denna 
förordning, och underlåtenheten kvarstår 
efter det att leverantören har uppmanats att 
uppfylla kraven inom rimlig tid och att 
lämna synpunkter, ska kommissionen ha 
rätt att beteckna den leverantören som 
grindvakt på grundval av tillgängliga 
uppgifter.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För varje grindvakt som identifieras 
i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska 
kommissionen identifiera det relevanta 
företag som denna grindvakt tillhör och 
förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 
som en viktig nätport för 
företagsanvändare att nå slutanvändare i 
enlighet med punkt 1 b.

7. För varje grindvakt som identifieras 
i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska 
kommissionen identifiera det relevanta 
företag som denna grindvakt tillhör och 
förteckna de relevanta centrala 
plattformstjänster som tillhandahålls inom 
samma företag och som enskilt fungerar 
som en viktig nätport för 
företagsanvändare eller slutanvändare att 
nå slutanvändare eller företagsanvändare i 
enlighet med punkt 1 b.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 inom sex månader efter det att en 
central plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

8. Grindvakten ska uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 så snart som möjligt och i vart fall 
senast tre månader efter det att en central 
plattformstjänst har tagits upp i 
förteckningen i enlighet med punkt 7 i 
denna artikel.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Det föreligger nya relevanta 
uppgifter som inte behandlats innan 
beslutet antogs.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska regelbundet, 
och minst vartannat år, kontrollera om de 
betecknade grindvakterna fortsätter att 
uppfylla kraven i artikel 3.1 eller om nya 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
uppfyller dessa krav. Vid den regelbundna 
översynen ska det också undersökas om 
grindvaktens förteckning över berörda 
centrala plattformstjänster behöver 
justeras.

2. Kommissionen ska regelbundet, 
och minst vart tredje år, kontrollera om de 
betecknade grindvakterna fortsätter att 
uppfylla kraven i artikel 3.1 eller om nya 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
uppfyller dessa krav. Vid den regelbundna 
översynen ska det också undersökas om 
grindvaktens förteckning över berörda 
centrala plattformstjänster behöver 
justeras.
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Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fortlöpande 
offentliggöra och uppdatera förteckningen 
över grindvakter och förteckningen över de 
centrala plattformstjänster för vilka 
grindvakterna måste uppfylla de 
skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 
och 6.

3. Kommissionen ska med stöd av de 
behöriga nationella myndigheterna 
fortlöpande offentliggöra och uppdatera 
förteckningen över grindvakter och 
förteckningen över de centrala 
plattformstjänster för vilka grindvakterna 
måste uppfylla de skyldigheter som 
fastställs i artiklarna 5 och 6, närhelst 
Europeiska unionens råd eller 
Europaparlamentet så begär.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. En grindvakt ska uppträda rättvist 
gentemot företagsanvändare och 
slutanvändare och inte använda metoder 
som skulle utgöra ett hinder för 
företagsanvändare att effektivt 
konkurrera med dess centrala 
plattformstjänster eller andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten eller tredje 
parter, såsom förmånsbehandling, 
prisfördelar, avlistning av 
företagsanvändarnas erbjudanden eller 
höjda provisionsavgifter eller åtgärder 
med motsvarande verkan.

Motivering

För att anpassa grindvakternas skyldigheter till skälen 32, 33 och 34 är det nödvändigt att 
införa en allmän rättviseprincip i artikel 5. Denna princip ska säkerställa att centrala 
plattformstjänster uppträder rättvist när de direkt konkurrerar med företagsanvändare genom 
sina egna tjänster. 
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Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679,    

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
företagsanvändare eller slutanvändare till 
andra tjänster som tillhandahålls av 
grindvakten för att kombinera 
personuppgifter, såvida inte slutanvändaren 
har presenterats med det specifika valet 
och gett sitt samtycke i den mening som 
avses i förordning (EU) 2016/679 och 
grindvakten kan bevisa att det är tekniskt 
nödvändigt att kombinera personuppgifter 
för att tillhandahålla företagsanvändare 
eller slutanvändare den centrala 
plattformstjänsten eller kompletterande 
tjänsten; användarna ska få ett tydligt och 
lättbegripligt meddelande för samtycke vid 
varje nytt tillfälle av kombinering av 
personuppgifter mellan tjänster som de 
har anslutit sig till; om slutanvändaren 
har förelagts det specifika valet och inte 
har gett sitt samtycke, eller har dragit 
tillbaka sitt samtycke, ska grindvakten 
avstå från att erbjuda andra eller sämre 
tjänster jämfört med de tjänster som 
erbjuds en slutanvändare som gett sitt 
samtycke, såvida inte ett sådant samtycke 
är nödvändigt för att säkerställa samma 
servicenivå, 

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för b) avstå från att tillämpa villkor som 
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företagsanvändare att tillhandahålla 
slutanvändare samma produkter eller 
tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part till 
priser eller villkor som skiljer sig från dem 
som erbjuds via grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

förhindrar företag att själva eller på annat 
sätt tillhandahålla slutanvändare eller 
andra företagsanvändare samma 
produkter eller tjänster via onlinebaserade 
förmedlingstjänster från tredje part till 
priser eller villkor som skiljer sig från dem 
som erbjuds via grindvakternas 
onlinebaserade förmedlingstjänster,

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) avstå från att kräva att 
företagsanvändare informerar 
grindvakten om de differentierade priser 
eller villkor som de väljer att tillämpa på 
sin egen distributionskanal eller på annat 
sätt,

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att marknadsföra 
erbjudanden till slutanvändare som 
förvärvats via den centrala 
plattformstjänsten och att ingå avtal med 
dessa slutanvändare, oavsett om de för 
detta ändamål använder grindvaktens 
centrala plattformstjänster eller inte, och ge 
slutanvändare möjlighet att via 
grindvakternas centrala plattformstjänster 
få tillgång till och låta dem använda 
innehåll, abonnemang, funktioner eller 
andra produkter med hjälp av en 
företagsanvändares 
programvaruapplikation, om 
slutanvändarna har förvärvat dessa 
produkter från den berörda 

c) göra det möjligt för 
företagsanvändare att marknadsföra olika 
erbjudanden till slutanvändare som 
förvärvats via den centrala 
plattformstjänsten och att ingå avtal med 
dessa slutanvändare eller motta 
betalningar för tillhandahållna tjänster, 
oavsett om de för detta ändamål använder 
grindvaktens centrala plattformstjänster 
eller inte, och ge slutanvändare möjlighet 
att via grindvakternas centrala 
plattformstjänster få tillgång till och låta 
dem använda innehåll, abonnemang, 
funktioner eller andra produkter med hjälp 
av en företagsanvändares 
programvaruapplikation, om 
slutanvändarna har förvärvat dessa 
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företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster,

produkter från den berörda 
företagsanvändaren utan att använda 
grindvaktens centrala plattformstjänster,

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter,

d) avstå från att direkt eller indirekt 
hindra eller begränsa företagsanvändare, 
slutanvändare eller 
tredjepartsleverantörer av kompletterande 
tjänster från att med relevanta offentliga 
eller rättsliga myndigheter ta upp frågor 
som gäller metoder som används av 
grindvakter,

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktens identifieringstjänst i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvaktens centrala 
plattformstjänster,

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
använder, tillhandahåller eller samverkar 
med någon av grindvaktens tjänster i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvaktens centrala 
plattformstjänster,

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
abonnerar på eller registrerar sig för andra 

f) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
använder, abonnerar på eller registrerar sig 
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centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3 eller 
som uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2 
b som ett villkor för åtkomst till, anslutning 
till eller registrering hos någon av deras 
centrala plattformstjänster som identifierats 
i enlighet med den artikeln, och

för andra centrala plattformstjänster enligt 
definitionen i artikel 2 och 
kompletterande tjänster som ett villkor för 
användning, åtkomst till, anslutning till 
eller registrering hos någon av deras 
centrala plattformstjänster som identifierats 
i enlighet med den artikeln, och

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 5 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster, på 
deras begäran, information om det pris som 
annonsören och utgivaren betalar samt det 
belopp eller den ersättning som betalas till 
utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

g) ge enskilda annonsörer och 
utgivare till vilka den tillhandahåller 
annonseringstjänster eller tredjeparter som 
bemyndigats av annonsörer och utgivare, 
på deras begäran, kostnadsfri, relevant, 
fortlöpande, ingående, omfattande och 
lättillgänglig information i realtid om de 
bud som lagts av annonsörer och 
annonsförmedlingar, det pris som 
annonsören och utgivaren betalar samt det 
belopp och den ersättning som betalas till 
utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten, inklusive aggregerade data 
och prestandauppgifter på ett sätt som gör 
det möjligt för annonsörerna och 
utgivarna att använda sina egna 
verifierings- och mätningsverktyg för att 
utvärdera prestandan hos de centrala 
tjänster som grindvakterna 
tillhandahåller, utan att det påverkar 
kraven i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) avstå från att ålägga 
företagsanvändare eller slutanvändare 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster som används i 
samband med eller tillsammans med 
centrala plattformstjänster, eller 
kontraktsenliga licensavtal, som skulle 
begränsa slutanvändarnas möjligheter 
eller ekonomiska incitament att använda 
tredje parts programvaruapplikationer 
eller programvarutjänster och/eller 
behandla grindvaktens egna produkter 
eller tjänster mer förmånligt.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 
företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av dess 
centrala plattformstjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
av dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare 

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som 
tillhandahålls eller genereras genom eller i 
samband med verksamhet som bedrivs av 
dessa företagsanvändare och 
slutanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av dess 
centrala plattformstjänster eller 
kompletterande tjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
av dess centrala plattformstjänster eller 
kompletterande tjänster eller av dessa 
företagsanvändares slutanvändare, 

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för slutanvändare b) göra det möjligt för slutanvändare 
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att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst utan att det 
påverkar möjligheten för en grindvakt att 
begränsa sådan avinstallering med 
avseende på programvaruapplikationer som 
är nödvändiga för operativsystemets eller 
enhetens funktion och som inte tekniskt 
kan erbjudas fristående av tredje parter, 

att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer 
och ändra alla eventuella 
standardinställningar i sin centrala 
plattformstjänst utan att det påverkar 
möjligheten för en grindvakt att begränsa 
sådan avinstallering med avseende på 
programvaruapplikationer som 
grindvakten måste bevisa är nödvändiga 
för operativsystemets eller enhetens 
funktion och som inte tekniskt kan 
erbjudas fristående av tredje parter, 

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten,

c) tillåta och tekniskt möjliggöra 
installation, standardinställning, 
interoperabilitet och effektiv användning 
av tredje parts programvaruapplikationer, 
programvarulager eller programvaruarkiv 
som använder, eller är interoperabla med, 
den grindvaktens operativsystem och 
tillåter och gör det möjligt att på ett icke-
diskriminerande sätt komma åt dessa 
programvaruapplikationer, 
programvarulager eller programvaruarkiv 
på annat sätt än genom den grindvaktens 
centrala plattformstjänster; efter 
installation av tredje parts 
programvaruapplikation eller 
programvarubutik ska grindvakten ge 
företagsanvändaren eller slutanvändaren 
en tydlig uppmaning att fatta beslut om 
det nya standardvalet; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten, under förutsättning att 
sådana proportionella åtgärder är 
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vederbörligen motiverade,

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

d) avstå från att behandla tjänster, 
visningar, installation, aktivering, 
inställningar och produkter som erbjuds av 
grindvakten själv eller av någon tredje part 
som tillhör samma företag annorlunda 
eller förmånligare än liknande tjänster eller 
produkter från tredje part eller andra 
parter och tillämpa transparenta, rättvisa 
och icke-diskriminerande villkor för denna 
rangordning,

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem, även när det gäller 
slutanvändarnas val av internetleverantör,

e) avstå från att tekniskt begränsa 
slutanvändarnas möjlighet att byta mellan 
och abonnera på olika 
programvaruapplikationer och tjänster som 
ska nås med hjälp av grindvaktens 
operativsystem eller molntjänster, även 
när det gäller slutanvändarnas val av 
internetleverantör eller användningen av 
dess röstassistent,

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 

f) ge företagsanvändare, 
slutanvändare, leverantörer av stödtjänster 
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interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster,

och andra leverantörer av centrala 
plattformstjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner, såsom NFC-
antenner eller relaterad teknik, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster eller sociala 
nätverkstjänster som är tillgängliga eller 
används när grindvakten tillhandahåller 
stödtjänster eller 
branschstandardfunktioner i dess centrala 
plattformstjänster, där villkoren för 
tillträde och interoperabilitet ska vara 
rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande; grindvakten får 
tillfälligt begränsa åtkomsten till 
funktioner som är kompatibla mellan 
systemen i händelse av påvisbart missbruk 
från en tredjepartsleverantörs sida eller 
om så är motiverat på grund av ett 
tekniskt problem omedelbart måste lösas, 
exempelvis ett allvarligt säkerhetshot; i 
enlighet med unionens lagstiftning om 
standardisering ska kommissionen ålägga 
de europeiska standardiseringsorganen 
att utarbeta de tekniska standarder som 
krävs för interoperabilitet, såsom 
protokollinteroperabilitet, 
datainteroperabilitet och dataportabilitet, 
utan att det påverkar de begränsningar 
och restriktioner som anges i förordning 
(EU) nr 2016/679,

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare, på 
deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till 
grindvaktens resultatmätningsverktyg och 
den information som krävs för att 
annonsörer och utgivare ska kunna göra en 
egen, oberoende kontroll av 

g) ge annonsörer och utgivare, eller 
tredje parter som bemyndigats av 
annonsörer och utgivare, på deras begäran 
och kostnadsfritt, fortlöpande, ingående, 
omfattande, lättillgänglig information i 
realtid och tillgång till grindvaktens 
resultatmätningsverktyg och den 
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annonsdatabasen, information som krävs för att annonsörer 
och utgivare ska kunna göra en egen, 
oberoende kontroll av annonsdatabasen, 
inklusive aggregerade data och 
prestandauppgifter på ett sätt som gör det 
möjligt för annonsörerna och utgivarna 
att använda sina egna verifierings- och 
mätningsverktyg för att bedöma 
prestandan hos de centrala tjänster som 
grindvakterna tillhandahåller,

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare för 
att underlätta utövandet av dataportabilitet, 
i enlighet med förordning (EU) 2016/679, 
bland annat genom tillhandahållande av 
kontinuerlig åtkomst i realtid,

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som tillhandahålls eller genereras 
genom eller i samband med en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla kostnadsfria och tekniskt 
tillgängliga verktyg för 
företagsanvändare, tredje parter som 
bemyndigats av företagsanvändare eller 
slutanvändare för att underlätta utövandet 
av dataportabilitet, i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679, bland annat 
genom tillhandahållande av kontinuerlig 
åtkomst i realtid,

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade icke-personuppgifter, som 
tillhandahålls eller genereras i samband 
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de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

med användningen av de relevanta centrala 
plattformstjänsterna eller de 
kompletterande tjänster som erbjuds av 
grindvakten av dessa företagsanvändare 
och de slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst till och användning av dessa 
uppgifter, med den registrerades 
samtycke, endast om det har ett direkt 
samband med slutanvändarens användning 
av de produkter eller tjänster som 
tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) ge alla tredjepartsleverantörer av 
sökmotorer, på deras begäran, tillgång på 
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till rangordning, sökning, klickning 
och visning av data i samband med 
kostnadsfri och betald sökning som 
genereras av slutanvändare på 
grindvakternas sökmotorer, med förbehåll 
för anonymisering för sökningen, 
klickningen och visningen av sådana data 
som utgör personuppgifter, och

utgår

Motivering

Europeiska datatillsynsmannen har väckt frågan att de berörda uppgifterna sannolikt är 
personuppgifter eller lätta att identifiera. De bör därför inte delas.

Ändringsförslag 108
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares tillträde till sitt 
programvarulager som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning.

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares behandling och 
tillträde till sina centrala 
plattformstjänster, såsom 
programvarulager, onlinebaserade 
sökmotorer och onlinebaserade sociala 
nätverkstjänster eller av grindvakten 
tillhandahållna kompletterande tjänster 
som betecknats i enlighet med artikel 3 i 
denna förordning,

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) ge företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster 
tillgång till kommunikationskanaler som 
grindvakten inte ska övervaka, blanda sig 
i eller ha tillgång till för att 
företagsanvändare ska kunna diskutera 
grindvaktens eventuella diskriminerande 
eller otillbörliga affärsmetoder i den 
mening som avses i denna förordning och 
i syfte att vidta åtgärder i enlighet med 
artikel 33.2a, oaktat deras skyldigheter 
enligt nationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning,

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kb) erbjuda sina företagsanvändare 
eller slutanvändare tydliga, rättvisa och 
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icke-diskriminerande licensieringsvillkor, 
även när det gäller avgifter, som 
förhindrar väsentliga ändringar som 
begränsar användningen av 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster i anslutning till en 
central plattformstjänst, och som säkrar 
rimlig förväntad användning av 
programvaruapplikationen eller 
programvarutjänsten, även efter att den 
överförts till en annan slutanvändare, i 
förekommande fall,

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kc) avstå från att visa en prioriterad 
rangordning efter en sökning;  
företrädesvis bör organiska resultat visas,

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led kd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kd) förse företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster och 
tredje parter som är lagligt berättigade att 
företräda företagsanvändare eller 
slutanvändare, med information om hur 
dess algoritmer, rangordning och 
interaktioner fungerar, om prissättning 
och avgifter, ändringar av termer och 
algoritmer, spårning av företag eller 
slutanvändare samt om förfaranden för 
avaktivering på ett tydligt, heltäckande 
och lättillgängligt sätt,

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
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Artikel 6 – punkt 1 – led kf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

kf) prioritera organiska sökresultat 
framför sponsrat innehåll eller reklam.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska 
data som inte är allmänt tillgängliga 
omfatta alla aggregerade och icke-
aggregerade data som tagits fram av 
företagsanvändare och som kan härledas 
från eller samlas in genom 
företagsanvändares eller deras kunders 
kommersiella verksamhet på 
grindvakternas centrala plattformstjänst.

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska 
data som inte är allmänt tillgängliga 
omfatta alla aggregerade och icke-
aggregerade data som tagits fram av 
företagsanvändare eller genererats av 
varor och tjänster som tillhandahålls av 
en leverantör av grindvaktens 
kompletterande tjänster, framför allt 
distributionstjänster, och som kan härledas 
från eller samlas in genom 
företagsanvändares eller deras kunders 
kommersiella verksamhet på 
grindvakternas centrala plattformstjänst, 
distributionstjänst eller annan 
kompletterande tjänst.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innan några ändringar görs av 
avgifter eller avgiftsstrukturer som tas ut 
av företagsanvändare och som följer av 
grindvaktens skyldigheter enligt punkt 1 
ska grindvakten underrätta kommissionen 
och de berörda företagsanvändarna minst 
en månad i förväg om sådana ändringar.
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Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs ska vara effektiva när det 
gäller att uppnå målet med den berörda 
skyldigheten. Grindvakten ska se till att 
dessa åtgärder genomförs i enlighet med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG och med lagstiftningen om 
cybersäkerhet, konsumentskydd och 
produktsäkerhet. 

1. De åtgärder som vidtas av 
grindvakten för att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 fullgörs fullt ut ska vara fullt 
effektiva när det gäller att uppnå målet med 
den berörda skyldigheten och leda till 
detta. Grindvakten ska fullgöra de 
skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 
och 6 och se till att dessa åtgärder 
genomförs i enlighet med förordning (EU) 
2016/679 och direktiv 2002/58/EG och 
med lagstiftningen om cybersäkerhet, 
konsumentskydd och produktsäkerhet. 

Motivering

Detta överensstämmer med ordalydelsen i artikel 11 om åtgärder mot kringgående.

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Inom sex månader efter 
betecknandet som grindvakt i enlighet 
med artikel 3.8 ska grindvakten lämna 
detaljerade uppgifter till kommissionen 
om vilka åtgärder som vidtagits för att 
säkerställa efterlevnaden av grindvaktens 
skyldigheter enligt artiklarna 5 och 6. 
Denna information ska tillhandahållas i 
form av en rapport och uppdateras 
årligen, och en sammanfattning av 
rapporten ska utan onödigt dröjsmål 
offentliggöras på kommissionens 
webbplats.
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Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta för att fullgöra skyldigheterna i 
artikel 6. Inför antagandet av beslutet ska 
kommissionen ta hänsyn till den 
information som tillhandahålls av alla 
berörda intressenter, såsom berörda tredje 
parter, regeringar eller nationella 
myndigheter. Kommissionen ska anta ett 
sådant beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom tre månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten.

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom tre månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten. Legitima tredje 
parter som är direkt berörda ska kunna 
lämna synpunkter till de nationella 
behöriga myndigheterna om de 
preliminära resultaten. Medlemsstaterna 
ska fastställa reglerna för ett sådant 
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samrådsförfarande.

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt 
får med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 
under de specifika omständigheter som 
råder.

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt 
ska i sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 
under de specifika omständigheter som 
råder.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det tillfälliga upphävandet 
beviljas i enlighet med punkt 1 ska 
kommissionen se över sitt beslut om 
tillfälligt upphävande varje år. Efter en 
sådan översyn ska kommissionen antingen 
häva det tillfälliga upphävandet eller 
besluta att villkoren i punkt 1 fortfarande är 
uppfyllda.

2. Om det tillfälliga upphävandet 
beviljas i enlighet med punkt 1 ska 
kommissionen se över sitt beslut om 
tillfälligt upphävande varje år. Efter en 
sådan översyn ska kommissionen antingen 
helt eller delvis häva det tillfälliga 
upphävandet eller besluta att villkoren i 
punkt 1 fortfarande är uppfyllda.

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
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Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) allmän moral, utgår

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av begäran ska 
kommissionen särskilt beakta effekterna av 
fullgörandet av den särskilda skyldigheten 
på de grunder som anges i punkt 2 samt 
effekterna på den berörda grindvakten och 
på tredje parter. Det tillfälliga upphävandet 
får förenas med villkor och skyldigheter 
som ska fastställas av kommissionen för att 
säkerställa en rimlig balans mellan de mål 
som eftersträvas med skälen i punkt 2 och 
syftena med denna förordning. En sådan 
begäran får göras och beviljas när som 
helst i avvaktan på kommissionens 
bedömning enligt punkt 1.

Vid bedömningen av begäran ska 
kommissionen särskilt beakta effekterna av 
fullgörandet av den särskilda skyldigheten 
på de grunder som anges i punkt 2 samt 
effekterna på den berörda grindvakten och 
på tredje parter. Det tillfälliga upphävandet 
får förenas med villkor och skyldigheter 
som ska fastställas av kommissionen för att 
säkerställa en rimlig balans mellan de mål 
som eftersträvas med skälen i punkt 2 och 
syftena med denna förordning. En sådan 
begäran får göras och beviljas när som 
helst i avvaktan på kommissionens 
bedömning enligt punkt 1. Kommissionen 
ska årligen se över alla beslut om 
undantag som antagits i enlighet med 
punkt 1 och får ändra sitt beslut mot 
bakgrund av resultaten.

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 34 för att uppdatera de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6 om den, 
på grundval av en marknadsundersökning 
enligt artikel 17, har fastställt att det finns 
ett behov av nya skyldigheter för att 
åtgärda metoder som begränsar centrala 

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 37 för att uppdatera de skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 5 och 6 om den, 
på grundval av en marknadsundersökning 
enligt artikel 17, har fastställt att det finns 
ett behov av nya skyldigheter för att 
åtgärda metoder som begränsar centrala 
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plattformstjänsters öppenhet eller som är 
otillbörliga på samma sätt som de metoder 
som omfattas av skyldigheterna i artiklarna 
5 och 6.

plattformstjänsters öppenhet eller som är 
otillbörliga på samma sätt som de metoder 
som omfattas av skyldigheterna i artiklarna 
5 och 6.

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare, och grindvakten 
erhåller en förmån från företagsanvändare 
som inte står i proportion till den tjänst 
som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändare, eller 

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare eller slutanvändare, 
och grindvakten erhåller en förmån från 
företagsanvändare som inte står i 
proportion till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändare eller 
slutanvändare, eller 

Motivering

Målet för rättsakten om digitala marknader är att göra det möjligt för både slutanvändare 
och företagsanvändare att dra nytta av plattformsekonomin. Detta bör återspeglas bättre 
genom att man också erkänner de negativa konsekvenserna av åtgärder från grindvakters 
sida för slutanvändarna.

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art.

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art, inbegripet genom 
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att användare erbjuds en valmöjlighet på 
ett icke-neutralt sätt, eller genom att 
företagsanvändares eller slutanvändares 
självständiga beslutsfattande undergrävs 
via användargränssnittets eller dess 
komponenters utformning eller funktion.

Motivering

Det är viktigt att angripa det vanligt förekommande bruket av så kallade dark patterns, som 
används för att undermedvetet få användarna att gå i en viss riktning, eftersom det berövar 
användarna deras självständighet och oberoende val.

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 
så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 
det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster.

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat genom 
att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 
så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 
det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster och ska erbjuda 
användarna en valmöjlighet på ett 
neutralt sätt, och säkerställa 
företagsanvändarnas eller 
slutanvändarnas självständiga 
beslutsfattande genom 
användargränssnittets utformning eller 
funktion.
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Motivering

Det är viktigt att angripa det vanligt förekommande bruket av så kallade dark patterns, som 
används för att undermedvetet få användarna att gå i en viss riktning, eftersom det berövar 
användarna deras självständighet och oberoende val.

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller göra det orimligt svårt att utöva dessa 
rättigheter eller val. 

3. En grindvakt får inte försämra 
villkoren för eller kvaliteten på någon av 
de centrala plattformstjänster som 
tillhandahålls till företagsanvändare eller 
slutanvändare som utnyttjar de rättigheter 
eller val som fastställs i artiklarna 5 och 6, 
eller undergräva ett effektivt utövande av 
dessa rättigheter eller val. 

Motivering

Företagsanvändare och slutanvändare bör kunna utöva sina rättigheter fullt ut på ett effektivt 
sätt.

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En databasproducents rätt enligt 
artikel 7.1 i direktiv 96/9/EG får inte 
utövas av en grindvakt på ett sådant sätt 
att det förhindrar vidareutnyttjande av 
data eller begränsar vidareutnyttjandet i 
högre grad än vad som anges i den här 
förordningen.

Motivering

En grindvakt kan åberopa sui generis-databasrätten enligt artikel 7 i direktiv 96/9/EG för att 
undandra sig vissa av skyldigheterna enligt rättsakten om digitala marknader. För att 
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undvika detta bör det tydligt anges att denna rätt inte ska utövas på ett sådant sätt att det 
förhindrar vidareutnyttjande av data eller begränsar vidareutnyttjandet i högre grad än vad 
som anges i rättsakten om digitala marknader.

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska informera 
kommissionen om alla planerade 
koncentrationer i den mening som avses i 
artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004 
som involverar en annan leverantör av 
centrala plattformstjänster eller andra 
tjänster som tillhandahålls inom den 
digitala sektorn, oavsett om den är 
anmälningspliktig till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

1. En grindvakt ska informera 
kommissionen och de behöriga nationella 
myndigheterna om alla planerade 
koncentrationer i den mening som avses i 
artikel 3 i förordning (EG) nr 139/2004, 
oavsett om de är anmälningspliktiga till en 
konkurrensmyndighet i unionen enligt 
förordning (EG) nr 139/2004 eller till en 
behörig nationell konkurrensmyndighet 
enligt nationella koncentrationsregler.

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grindvakten ska underrätta kommissionen 
om en sådan koncentration innan den 
genomförs och efter ingåendet av avtalet, 
tillkännagivandet av det offentliga budet 
eller förvärvet av en kontrollerande andel.

Grindvakten ska underrätta kommissionen 
och de berörda nationella myndigheterna 
om en sådan koncentration minst två 
månader innan den genomförs och efter 
ingåendet av avtalet, tillkännagivandet av 
det offentliga budet eller förvärvet av en 
kontrollerande andel.

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ytterligare centrala 
plattformstjänster, efter en koncentration 
enligt punkt 1, individuellt uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2 b, ska den 
berörda grindvakten informera 
kommissionen om detta inom tre månader 
från genomförandet av koncentrationen 
och förse kommissionen med den 
information som avses i artikel 3.2.

3. Om ytterligare centrala 
plattformstjänster, efter en koncentration 
enligt punkt 1, individuellt uppfyller 
tröskelvärdena i artikel 3.2 b, ska den 
berörda grindvakten och de behöriga 
nationella myndigheterna informera 
kommissionen och om detta inom tre 
månader från genomförandet av 
koncentrationen och förse kommissionen 
med den information som avses i artikel 
3.2.

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska årligen 
offentliggöra en förteckning över anmälda 
förvärv av grindvakter som har sjunkit 
under tröskelvärdena för anmälan i rådets 
förordning (EG) nr 139/2004. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
företagens berättigade intresse av att deras 
affärshemligheter skyddas. 

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av konsumenter som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 

     Inom sex månader efter det att en 
grindvakt betecknats i enlighet med 
artikel 3 ska denna till kommissionen 
lämna in en beskrivning, granskad genom 
en oberoende revision, av alla eventuella 
tekniker för profilering av 
företagsanvändare och slutanvändare och 
individanpassning av deras tjänst som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 



PE692.792v02-00 574/644 RR\1244436SV.docx

SV

beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år.

sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3.

 

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar skyddet av 
företagshemligheter ska kommissionen 
dela med sig av den granskade 
beskrivningen till alla behöriga nationella 
myndigheter och till alla behöriga 
tillsynsmyndigheter som är företrädda i 
Europeiska dataskyddsstyrelsen på deras 
begäran.

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b.  Utan att det påverkar skyddet av 
företagshemligheter ska grindvakten 
offentliggöra en översikt över den 
granskade beskrivningen av de tillämpade 
teknikerna för profilering som avses i 
punkt 1.

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Kommissionen ska i samråd med 
behöriga nationella myndigheter, 
Europeiska datatillsynsmannen, 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, det civila 
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samhället och berörda experter utarbeta 
standarder och förfaranden för 
revisionen. 

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

. 1d. Beskrivningen av tekniker för 
profilering och dess offentliggjorda 
översikt ska uppdateras minst en gång per 
år.

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Ett betydande antal anmälningar 
om otillbörliga affärsmetoder har 
rapporterats av nationella myndigheter 
eller tredje parter som är lagligt 
berättigade i enlighet med 
rapporteringsmekanismen i artikel 33.

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Det föreligger nya relevanta 
uppgifter som inte kunde behandlas innan 
beslutet antogs.
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Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7. Den ska sträva 
efter att slutföra sin undersökning genom 
att anta ett beslut i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4 inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes.

1. Kommissionen får, på eget initiativ 
eller på grundval av de skäl som anges i 
artikel 33, genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt i enlighet med artikel 3.6, eller 
för att identifiera centrala 
plattformstjänster för en grindvakt i 
enlighet med artikel 3.7 och 3.8. Den ska 
sträva efter att slutföra sin undersökning 
genom att anta ett beslut i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4 inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes. De 
behöriga nationella myndigheterna får 
bidra med sin sakkunskap till 
marknadsundersökningen.

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 
kommissionen sträva efter att meddela sina 
preliminära resultat till den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom sex månader från det att 
undersökningen inleddes. I de preliminära 
slutsatserna ska kommissionen förklara om 
den preliminärt anser att leverantören av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

2. Under loppet av en 
marknadsundersökning enligt punkt 1 ska 
kommissionen sträva efter att meddela sina 
preliminära resultat till den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom tre månader från det att 
undersökningen inleddes. I de preliminära 
slutsatserna ska kommissionen förklara om 
den preliminärt anser att leverantören av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt i enlighet med artikel 3.6.

Ändringsförslag 143



RR\1244436SV.docx 577/644 PE692.792v02-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om leverantören av centrala 
plattformstjänster uppfyller tröskelvärdena 
i artikel 3.2, men har lagt fram väl 
underbyggda argument i enlighet med 
artikel 3.4, ska kommissionen sträva efter 
att genom ett beslut enligt punkt 1 slutföra 
marknadsundersökningen inom fem 
månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes. I så fall 
ska kommissionen sträva efter att meddela 
sina preliminära resultat enligt punkt 2 till 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom tre månader från det att 
undersökningen inleddes.

3. Om leverantören av centrala 
plattformstjänster uppfyller tröskelvärdena 
i artikel 3.2, men har lagt fram väl 
underbyggda argument i enlighet med 
artikel 3.4, ska kommissionen sträva efter 
att genom ett beslut enligt punkt 1 slutföra 
marknadsundersökningen inom fem 
månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes. I så fall 
ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat enligt punkt 2 till 
leverantören av centrala plattformstjänster 
inom tre månader från det att 
undersökningen inleddes.

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den förklara att endast skyldigheter enligt 
artikel 5 b och artikel 6.1 e, f, h är 
tillämpliga på denna grindvakt såsom 
anges i beslutet om beteckning som 
grindvakt. Kommissionen ska endast 
förklara de skyldigheter tillämpliga som är 
lämpliga och nödvändiga för att förhindra 
att den berörda grindvakten på ett 
otillbörligt sätt uppnår en fast förankrad 
och varaktig ställning i sin verksamhet. 
Kommissionen ska ompröva betecknandet 
som grindvakt i enlighet med förfarandet i 
artikel 4. 

4. När kommissionen i enlighet med 
artikel 3.6 som grindvakt betecknar en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
som ännu inte har en fast förankrad och 
varaktig ställning i sin verksamhet, men det 
är förutsebart att den kommer att åtnjuta en 
sådan ställning inom en nära framtid, ska 
den förklara att endast tillämpliga 
skyldigheter enligt artiklarna 5 och 6 är 
tillämpliga på denna grindvakt. 
Kommissionen ska endast förklara de 
skyldigheter tillämpliga som är lämpliga 
och nödvändiga för att förhindra att den 
berörda grindvakten på ett otillbörligt sätt 
uppnår en fast förankrad och varaktig 
ställning i sin verksamhet. Kommissionen 
ska ompröva betecknandet som grindvakt i 
enlighet med förfarandet i artikel 4. 
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Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt systematiskt har åsidosatt 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 och ytterligare har stärkt eller 
utvidgat sin ställning som grindvakt i 
förhållande till egenskaperna enligt 
artikel 3.1, får kommissionen genom beslut 
som antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga 
en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa efterlevnaden av denna 
förordning. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom tolv månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes. 

1. Om marknadsundersökningen visar 
att en grindvakt systematiskt har åsidosatt 
de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 
5 och 6 får kommissionen genom beslut 
som antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 32.4 ålägga 
en sådan grindvakt sådana 
beteendemässiga eller strukturella åtgärder 
som står i proportion till den begångna 
överträdelsen och som är nödvändiga för 
att säkerställa full efterlevnad av denna 
förordning. Kommissionen ska i 
förekommande fall ha rätt att kräva att 
korrigerande åtgärder prövas för att 
optimera deras ändamålsenlighet. 
Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom sex månader från det att 
marknadsundersökningen inleddes. 

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, om kommissionen har 
utfärdat minst tre beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot en grindvakt med 
avseende på någon av dess centrala 
plattformstjänster inom en period av fem år 
före antagandet av beslutet om att inleda en 
marknadsundersökning inför ett eventuellt 
antagande av ett beslut enligt denna artikel.

3. En grindvakt ska anses ha gjort sig 
skyldig till systematisk underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 5 och 6, om kommissionen har 
utfärdat minst två beslut om bristande 
efterlevnad eller böter enligt artikel 25 
respektive artikel 26 mot en grindvakt med 
avseende på någon av dess centrala 
plattformstjänster inom en period av fem år 
före antagandet av beslutet om att inleda en 
marknadsundersökning inför ett eventuellt 
antagande av ett beslut enligt denna artikel.
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Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska meddela den 
berörda grindvakten sina invändningar 
inom sex månader från det att 
undersökningen inleddes. I sina 
invändningar ska kommissionen förklara 
om den preliminärt anser att villkoren i 
punkt 1 är uppfyllda och vilken 
korrigerande åtgärd eller vilka 
korrigerande åtgärder som den preliminärt 
anser vara nödvändiga och proportionella.

5. Kommissionen ska meddela den 
berörda grindvakten sina invändningar 
inom fyra månader från det att 
undersökningen inleddes. I sina 
invändningar ska kommissionen förklara 
om den preliminärt anser att villkoren i 
punkt 1 är uppfyllda och vilken 
korrigerande åtgärd eller vilka 
korrigerande åtgärder som den preliminärt 
anser vara effektiva, nödvändiga och 
proportionella.

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. Den ska 
utfärda en offentlig rapport senast 24 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts.

Kommissionen får genomföra en 
marknadsundersökning i syfte att 
undersöka om en eller flera tjänster inom 
den digitala sektorn bör läggas till i 
förteckningen över centrala 
plattformstjänster eller för att upptäcka 
typer av metoder som kan begränsa 
centrala plattformstjänsters 
konkurrensmöjligheter eller som kan vara 
orättvisa och som inte på ett effektivt sätt 
åtgärdas genom denna förordning. 
Nationella behöriga myndigheter får 
rekommendera sådana 
marknadsundersökningar och bidra med 
sin sakkunskap. Kommissionen ska 
utfärda en offentlig rapport senast tolv 
månader efter det att 
marknadsundersökningen har inletts. 
Rapporten ska spridas till de behöriga 
nationella myndigheterna innan den 
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offentliggörs för att specifika ändringar 
och rekommendationer på grundval av 
deras sakkunskap ska tas med.

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen skickar en enkel 
begäran om information till ett företag eller 
en företagssammanslutning ska den ange 
syftet med denna begäran, ange vilken 
information som begärs och fastställa den 
tidsfrist inom vilken informationen ska 
lämnas samt de sanktioner som föreskrivs i 
artikel 26 om ofullständiga, oriktiga eller 
vilseledande upplysningar eller 
förklaringar lämnas.

3. När kommissionen skickar en enkel 
begäran om information till ett företag eller 
en företagssammanslutning ska den ange 
den rättsliga grunden, syftet med denna 
begäran, ange vilken information som 
begärs och fastställa en rimlig tidsfrist 
inom vilken informationen ska lämnas 
samt de sanktioner som föreskrivs i artikel 
26 om ofullständiga, oriktiga eller 
vilseledande upplysningar eller 
förklaringar lämnas.

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen kräver att 
företag och företagssammanslutningar ska 
lämna information genom beslut, ska den 
ange syftet med begäran, precisera vilken 
information som begärs och fastställa den 
frist inom vilken informationen ska 
lämnas. Om kommissionen kräver att 
företag ska ge tillgång till sina databaser 
och algoritmer ska den ange den rättsliga 
grunden för och syftet med begäran samt 
fastställa den tidsfrist inom vilken detta ska 
tillhandahållas. Den ska också ange de 
sanktioner som föreskrivs i artikel 26 och 
ange eller förelägga de viten som 
föreskrivs i artikel 27. Den ska vidare 
upplysa om rätten att få beslutet prövat av 

4. Om kommissionen kräver att 
företag och företagssammanslutningar ska 
lämna information genom beslut, ska den 
ange syftet med begäran, precisera vilken 
information som begärs och fastställa den 
frist inom vilken informationen ska 
lämnas. Om kommissionen kräver att 
företag ska ge tillgång till sina databaser 
och algoritmer ska den ange den rättsliga 
grunden för och syftet med begäran samt 
fastställa den tidsfrist inom vilken detta ska 
tillhandahållas. I beslutet ska också anges 
de sanktioner som föreskrivs i artikel 26 
och ange eller förelägga de viten som 
föreskrivs i artikel 27. Den ska vidare 
upplysa om rätten att få beslutet prövat av 
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domstolen. domstolen.

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. På begäran av kommissionen ska 
medlemsstaternas regeringar och 
myndigheter förse kommissionen med all 
information som den behöver för att kunna 
fullgöra de uppgifter som den tilldelas 
genom denna förordning.

6. På begäran av kommissionen eller 
på eget initiativ ska berörda myndigheter, 
organ eller byråer i medlemsstaterna förse 
kommissionen med all information som 
den behöver för att kunna fullgöra de 
uppgifter som den tilldelas genom denna 
förordning.

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får höra varje fysisk eller 
juridisk person som samtycker till detta, i 
syfte att samla in information om frågor 
som har samband med föremålet för en 
utredning, inbegripet när det gäller 
övervakning, genomförande och 
efterlevnadskontroll av bestämmelserna i 
denna förordning.

Kommissionen och behöriga nationella 
myndigheter får höra varje fysisk eller 
juridisk person som samtycker till detta, i 
syfte att samla in information om frågor 
som har samband med föremålet för en 
utredning, i enlighet med artiklarna 7, 16, 
17, 25 och 26, inbegripet när det gäller 
övervakning, genomförande och 
efterlevnadskontroll av bestämmelserna i 
denna förordning.

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kontroller på plats får också 
genomföras med hjälp av revisorer eller 
experter som utsetts av kommissionen i 

2. Kontroller på plats får också 
genomföras på den medlemsstats 
territorium där grindvakten har sina 
lokaler, med hjälp av revisorer eller 
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enlighet med artikel 24.2. experter som utsetts av kommissionen i 
enlighet med artikel 24.2 samt av de 
berörda nationella myndigheterna.

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Rapporteringsmekanism för 

företagsanvändare, slutanvändare och 
berörda intressenter

1. Företagsanvändare, konkurrenter 
och slutanvändare av centrala 
plattformstjänster enligt definitionen i 
artikel 2.2 får till kommissionen och den 
behöriga nationella myndigheten anmäla 
grindvakters otillbörliga metoder eller 
beteenden, som kan undergräva 
öppenheten hos en central 
plattformstjänst, vara orättvis enligt 
artikel 10.2 eller ge upphov till 
betänkligheter avseende bristande 
efterlevnad i enlighet med artikel 25.
2. Kommissionen ska dela den 
informationen som den mottagit i enlighet 
med punkt 1 med de behöriga nationella 
myndigheterna via Europeiska 
konkurrensnätverket.
3. Kommissionen får prioritera 
utredningar och besluta att inte göra 
några utredningar alls.
4. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 33 får den 
behöriga nationella myndigheten begära 
att den rådgivande kommittén för digitala 
marknader antar ett motiverat yttrande i 
detta avseende inom en månad efter att 
den mottagit begäran.
5. Om det i det motiverade yttrandet 
anges att omständigheterna berättigar att 
frågan prioriteras ska kommissionen 
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inom fyra månader därefter undersöka 
om det finns rimliga skäl att inleda en 
sådan utredning. Om kommissionen inte 
följer den rådgivande kommitténs 
motiverade yttrande ska den ange skälen 
till detta.

Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I brådskande fall, vid risk för 
allvarlig och omedelbar skada för 
grindvakternas företagsanvändare eller 
slutanvändare till följd av nya metoder 
som genomförts av en eller flera 
grindvakter, som kan undergräva 
öppenheten hos centrala 
plattformstjänster eller vara orättvisa i 
enlighet med artikel 10.2, får 
kommissionen, genom beslut i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 32.4, besluta om interimistiska 
åtgärder mot de berörda grindvakterna 
för att undvika att en sådan risk 
förverkligas.

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Ett beslut enligt punkt 3 får endast 
antas i samband med en 
marknadsundersökning enligt artikel 17 
och inom sex månader efter det att en 
sådan undersökning har inletts. De 
interimistiska åtgärderna ska gälla under 
en angiven tidsperiod och ska under alla 
omständigheter ersättas med de nya 
skyldigheter som kan följa av det slutliga 
beslutet om marknadsundersökningen 
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enligt artikel 17.

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den berörda grindvakten under 
förfaranden enligt artikel 16 eller 25 
erbjuder åtaganden för de relevanta 
centrala plattformstjänsterna för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som föreskrivs i artiklarna 5 och 6, får 
kommissionen genom beslut som antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 göra dessa 
åtaganden bindande för den grindvakten 
och förklara att det inte finns några 
ytterligare skäl att vidta åtgärder.

1. Om den berörda grindvakten under 
förfaranden enligt artikel 16 eller 25 
erbjuder åtaganden för de relevanta 
centrala plattformstjänsterna för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som föreskrivs i artiklarna 5 och 6, får 
kommissionen genom beslut som antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 göra dessa 
åtaganden bindande för den grindvakten 
och förklara att det inte finns några 
ytterligare skäl att vidta åtgärder. 
Kommissionen ska i förekommande fall 
ha rätt att kräva att åtagandena prövas för 
att optimera deras ändamålsenlighet.

Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska regelbundet se 
över åtagandena när det gäller deras 
syfte, och om den efter utredningen finner 
att de inte är ändamålsenliga ska den ha 
rätt att kräva att åtagandena ändras eller 
vid behov återkalla dem.

Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) det föreligger nya relevanta 
uppgifter som inte behandlats innan 
beslutet antogs.

Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och efterlevnaden 
av de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och de beslut som fattas 
enligt artiklarna 7, 16, 22 och 23.

1. Kommissionen ska övervaka det 
faktiska genomförandet och efterlevnaden 
av de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och de beslut som fattas 
enligt artiklarna 7, 16, 22 och 23.

Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärderna enligt punkt 1 får 
omfatta utnämning av oberoende externa 
experter och revisorer som ska bistå 
kommissionen med övervakningen av 
skyldigheterna och åtgärderna och förse 
kommissionen med särskild expertis eller 
kunskap.

2. Åtgärderna enligt punkt 1 får 
omfatta utnämning av oberoende externa 
experter och revisorer, inbegripet från 
nationella behöriga myndigheter, som ska 
bistå kommissionen med övervakningen av 
skyldigheterna och åtgärderna och förse 
kommissionen med särskild expertis eller 
kunskap.

Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt punkt 1 ska den meddela den 

2. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt punkt 1 ska den meddela den 
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berörda grindvakten sina preliminära 
resultat. I de preliminära resultaten ska 
kommissionen förklara vilka åtgärder den 
överväger att vidta eller anser att 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
åtgärda de preliminära resultaten.

berörda grindvakten sina preliminära 
resultat. I de preliminära resultaten ska 
kommissionen förklara vilka åtgärder den 
överväger att vidta eller anser att 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
åtgärda de preliminära resultaten. 
Kommissionen ska beakta synpunkter 
från berörda tredje parter, såsom 
slutanvändare eller företagsanvändare, 
innan den antar ett beslut.

Ändringsförslag 163

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist och förklara hur den 
planerar att följa beslutet.

3. I det beslut om bristande 
efterlevnad som antas enligt punkt 1 ska 
kommissionen ålägga grindvakten att 
upphöra med överträdelsen inom en 
lämplig tidsfrist och vidta 
beteendemässiga eller strukturella 
korrigerande åtgärder, enligt vad som är 
nödvändigt och proportionerligt i 
förhållande till överträdelsen.

Motivering

Kommissionen bör vid behov vidta de rätta korrigerande åtgärderna. Erfarenheterna från 
konkurrensrätten har visat att korrigerande åtgärder som väljs av grindvakten ofta inte är 
tillräckliga för att hantera den centrala frågan.

Ändringsförslag 164

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) skyldigheten att inom tidsfristen 
tillhandahålla information som krävs för 
att bedöma betecknandet som grindvakter 
enligt artikel 3.2 eller lämnat oriktig eller 
vilseledande information.
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Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom beslut 
ålägga företag och 
företagssammanslutningar böter på upp till 
1 % av föregående räkenskapsårs 
sammanlagda omsättning, om de 
uppsåtligen eller av oaktsamhet

2. Kommissionen får genom beslut 
ålägga företag och 
företagssammanslutningar böter på upp till 
1 % av företagets eller 
företagssammanslutningens sammanlagda 
omsättning under föregående 
räkenskapsår, om de uppsåtligen eller av 
oaktsamhet

Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på tre år.

1. De befogenheter som 
kommissionen tilldelas genom artiklarna 
26 och 27 ska omfattas av en 
preskriptionsfrist på fem år.

Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt artikel 7, artikel 8.1, artikel 
9.1, artiklarna 15, 16, 22, 23, 25 och 26 
samt artikel 27.2 ska den ge den berörda 
grindvakten eller det berörda företaget eller 
den berörda företagssammanslutningen 
möjlighet att yttra sig om

1. Innan kommissionen antar ett 
beslut enligt artikel 7, artikel 8.1, artikel 
9.1, artiklarna 15, 16, 22, 23, 25 och 26 
samt artikel 27.2 ska den ge den berörda 
grindvakten eller det berörda företaget eller 
den berörda företagssammanslutningen och 
lagligt berättigade tredje parter möjlighet 
att yttra sig om



PE692.792v02-00 588/644 RR\1244436SV.docx

SV

Motivering

Genom dessa ändringsförslag anpassas artikel 30 till ändringarna i artikel 33.

Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om kommissionen finner det 
nödvändigt kan den också höra andra 
fysiska eller juridiska personer innan den 
fattar de beslut som föreskrivs i punkt 1. 
En begäran från sådana personer om att 
bli hörda ska bifallas, om de kan påvisa 
ett tillräckligt intresse i saken. De 
nationella behöriga myndigheter som 
utsetts enligt artikel 21a får också 
uppmana kommissionen att höra andra 
fysiska eller juridiska personer som är 
tillräckligt berörda av frågan.

Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Berörda grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar får lämna sina 
synpunkter på kommissionens preliminära 
slutsatser inom en tidsfrist som 
kommissionen ska fastställa i sina 
preliminära slutsatser och som inte får vara 
kortare än 14 dagar.

2. Berörda grindvakter, företag och 
företagssammanslutningar och tredje 
parter med berättigat intresse får lämna 
sina synpunkter på kommissionens 
preliminära slutsatser inom en tidsfrist som 
kommissionen ska fastställa i sina 
preliminära slutsatser och som inte får vara 
kortare än 14 dagar.

Motivering

Genom dessa ändringsförslag anpassas artikel 30 till ändringarna i artikel 33.
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Ändringsförslag 170

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Kommissionens samarbete med de 
behöriga nationella myndigheterna

1. Kommissionen får bistås av de 
behöriga nationella myndigheter som 
utsetts för detta ändamål av 
medlemsstaterna med avseende på 
mänskliga, ekonomiska och 
organisatoriska resurser.
2. Kommissionen får särskilt 
utveckla ett nära samarbete med 
nationella behöriga myndigheter när det 
gäller efterlevnaden av denna förordning. 
De behöriga nationella myndigheterna 
ska på begäran av kommissionen ha rätt 
att utöva de befogenheter som anges i 
artiklarna 12, 15, 16 och 17.
3. När kommissionen begär att de 
behöriga nationella myndigheterna ska 
bistå i en utredning enligt punkt 2 i denna 
artikel ska de ha befogenhet att se till att 
de skyldigheter som följer av artiklarna 
19, 20, 21 och 24 efterlevs.
4. De behöriga nationella 
myndigheterna ska också ha befogenhet 
att från slutanvändare och 
företagsanvändare på deras territorium ta 
emot klagomål och information om 
eventuella fall av bristande efterlevnad 
från grindvakternas sida för 
vidarebefordran till kommissionen.
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Ändringsförslag 171

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om tre eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artikel 15 eftersom de 
anser att det finns rimliga skäl att 
misstänka att en leverantör av centrala 
plattformstjänster bör betecknas som 
grindvakt, ska kommissionen inom fyra 
månader undersöka om det finns rimliga 
skäl att inleda en sådan undersökning.

1. Om två eller flera medlemsstater 
begär att kommissionen ska inleda en 
undersökning enligt artiklarna 15, 16 och 
17 eftersom de anser att det finns rimliga 
skäl att misstänka att en leverantör av 
centrala plattformstjänster bör betecknas 
som grindvakt, eller att en grindvakt 
systematiskt har åsidosatt sina 
skyldigheter enligt artiklarna 5 och 6, 
eller eftersom de har information som ger 
vid handen att det finns rimliga skäl att 
lägga till nya tjänster eller nya metoder, 
ska kommissionen inom fyra månader 
undersöka om det finns rimliga skäl att 
inleda en sådan undersökning.

Ändringsförslag 172

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tredje parter som är lagligt 
berättigade att företräda 
företagsanvändare eller slutanvändare får 
förse kommissionen eller nationella 
behöriga myndigheter med bevis på att en 
leverantör av centrala plattformstjänster 
bör betecknas som grindvakt eller att en 
grindvakt åsidosätter sina skyldigheter 
enligt artiklarna 5 och 6, eller med 
information som ger vid handen att det 
finns rimliga skäl att lägga till nya 
tjänster eller nya metoder. På grundval av 
detta ska de nationella behöriga 
myndigheterna undersöka om det finns 
rimliga skäl att begära att kommissionen 
inleder en undersökning enligt artiklarna 
15, 16 och 17. Om bevismaterialet lämnas 
direkt till kommissionen ska den ta 
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vederbörlig hänsyn till den erhållna 
informationen och informera berörda 
tredje parter om sitt beslut inom fyra 
månader.

Ändringsförslag 173

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med avseende på 
följande: 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 
23, 25 och 30

1. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med avseende på 
artiklarna 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 
23, 25 och 30 när det gäller:

Ändringsförslag 174

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Form, innehåll och andra närmare 
bestämmelser om de tekniska åtgärder som 
grindvakterna ska vidta för att säkerställa 
efterlevnaden av artikel 6.1 h, i och j.

b) Form, innehåll och andra närmare 
bestämmelser om de tekniska åtgärder som 
grindvakterna ska vidta för att säkerställa 
efterlevnaden av artikel 6.1.

Ändringsförslag 175

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Form, innehåll och andra 
närmare bestämmelser om de lagstadgade 
rapporter som ska lämnas enligt artikel 
7.1a.

Ändringsförslag 176
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De praktiska arrangemangen för 
det samarbete och den samordning mellan 
kommissionen och nationella behöriga 
myndigheter som föreskrivs i artikel 1.7.

Ändringsförslag 177

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De praktiska arrangemangen för 
det samarbete och den samordning mellan 
kommissionen och medlemsstaterna som 
föreskrivs i artikel 1.7. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 32.4. Innan kommissionen vidtar 
åtgärder enligt punkt 1 ska den 
offentliggöra ett utkast till dessa åtgärder 
och ge alla berörda parter tillfälle att 
framföra sina synpunkter inom den tid som 
kommissionen fastställer, vilken inte får 
understiga en månad.

2. Dessa genomförandeakter ska antas 
i enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4. Innan 
kommissionen vidtar åtgärder enligt punkt 
1 ska den offentliggöra ett utkast till dessa 
åtgärder och ge alla berörda parter tillfälle 
att framföra sina synpunkter inom den tid 
som kommissionen fastställer, vilken inte 
får understiga en månad.

Ändringsförslag 178

Förslag till förordning
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Riktlinjer

För att främja grindvakternas fullgörande 
och efterlevnad av skyldigheterna i 
artiklarna 5, 6, 12 och 13 ska 
kommissionen, när så är lämpligt, bifoga 
riktlinjer för de skyldigheter som fastställs 
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i dessa artiklar. När så är lämpligt och 
nödvändigt får kommissionen uppdra åt 
standardiseringsorganen att utarbeta 
standarder för att underlätta 
genomförandet av skyldigheterna.

Ändringsförslag 179

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.6 och 9.1 ska 
ges till kommissionen för en period på fem 
år från och med den DD/MM/ÅÅÅÅ. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på fem 
år. Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.5 och 10.1 
ska ges till kommissionen för en period på 
fem år från och med den DD/MM/ÅÅÅÅ. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på fem 
år. Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 
en sådan förlängning senast tre månader 
före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag 180

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.6 och 9.1 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.5 och 10.1 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.
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Ändringsförslag 181

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.6 och 9.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.6 och 9.1 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period på tre 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Ändringsförslag 182

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas 
från och med sex månader efter det att den 
har trätt i kraft.

2. Denna förordning ska tillämpas 
från och med tre månader efter det att den 
har trätt i kraft.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH 
RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Föredragande av yttrande: Ondřej Kovařík

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrundsinformation

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa 
marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader) är ett välkommet steg 
mot ökad öppenhet, rättvisa och innovation och möjlighet till marknadstillträde samt allmänna 
intressen som går utöver konkurrens eller ekonomiska överväganden. Rättsakten om digitala 
marknader innehåller en uppsättning förhandsregler och skyldigheter som plattformar med 
betydande nätverkseffekter måste följa för att marknaden ska förbli rättvis och öppen. 
Den digitala marknaden är till stor del en marknad med data och, framför allt, en marknad 
med personuppgifter. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor avger ett yttrande om rättsakten om digitala marknader, i vilket skyddet av 
personuppgifter står högt på dagordningen. 

Föredragandens förslag

LIBE-föredragandens förslag var främst inriktade på de områden där LIBE-utskottet har 
exklusiva och delade befogenheter i fråga om rättsakten om digitala marknader, främst delar 
av artiklarna 1, 2, 5, 6, 9, 11 och 13. Allmänt är föredraganden övertygad om att 
tillämpningsområdet för rättsakten om digitala marknader måste definieras exakt och att 
grindvakternas skyldighet att skydda personuppgifter ytterligare måste betonas.

 I betänkandet understryks därför att rättsakten om digitala marknader kompletterar 
den allmänna dataskyddsförordningen, och man framhåller den allmänna 
dataskyddsförordningens exklusiva ställning i lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter. 

 Betänkandet syftar också till att ombalansera textens rättsliga klarhet så att 
kringgående av förordningen bättre kan förhindras.
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 I betänkandet klargörs profileringsprocessen ytterligare i definitionen, eftersom 
profilering nämns i artikel 13 i rättsakten om digitala marknader samtidigt som det 
inte finns någon definition av profilering i artikel 2.

 I betänkandet klargörs begreppet samtycke ytterligare i definitionerna, eftersom 
samtycke genomgående nämns i rättsakten om digitala marknader samtidigt som det 
inte finns någon definition av samtycke i artikel 2. 

 I linje med Europeiska datatillsynsmannens rekommendationer betonar man i 
betänkandet användningen av användarvänliga lösningar för hantering av samtycke.

 I förslaget till rättsakt om digitala marknader efterlyses redan en effektiv portabilitet 
för data som genereras genom användarnas aktiviteter, men föredraganden går ännu 
längre genom att definiera exakt vem som skulle ha rätt att överföra personuppgifter 
och vilka uppgifter som skulle få överföras, ifall personuppgifter eller annan data 
skulle omfattas av portabiliteten. 

 I betänkandet uppmanas kommissionen också att på begäran delge Europeiska 
dataskyddsstyrelsen revisionsbeskrivningen och allt relevant material som samlas in i 
samband med övervakningen av grindvakterna. 

 I betänkandet uppmanas kommissionen också att samråda med 
dataskyddsmyndigheterna i samband med marknadsundersökningar innan ett beslut 
antas. 

 Föredraganden förkortar också de perioder efter vilka kommissionen förväntas vidta 
åtgärder om grindvakterna inte följer förordningen. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta 
följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Denna förordning bör också 
komplettera, utan att påverka tillämpningen 
av, de bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av tjänster 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2019/115026, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/xx/EU 
[rättsakt om digitala tjänster]27, 

11. Denna förordning bör också 
komplettera, utan att påverka tillämpningen 
av, de bestämmelser som följer av andra 
unionsrättsakter som reglerar vissa 
aspekter av tillhandahållande av tjänster 
som omfattas av denna förordning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2019/115026, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) xx/xx/EU 
[rättsakt om digitala tjänster]27, 
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Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2016/67928, Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2019/79029, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/236630 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/13/EU31 samt 
nationella bestämmelser som syftar till att 
genomdriva eller, i förekommande fall, 
genomföra den unionslagstiftningen.

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 2016/67928, Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2002/58/EG28a, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/79029, Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/236630 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU31 samt nationella 
bestämmelser som syftar till att 
genomdriva eller, i förekommande fall, 
genomföra den unionslagstiftningen. 
Denna förordning preciserar eller ersätter 
inte någon av skyldigheterna för centrala 
plattformstjänster enligt förordning (EU) 
2016/679 och direktiv 2002/58/EG.

__________________ __________________
26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 
186, 11.7.2019, s. 57).

26 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 
2019 om främjande av rättvisa villkor och 
transparens för företagsanvändare av 
onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 
186, 11.7.2019, s. 57).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
den digitala inre marknaden och om 
ändring av direktiven 96/9/EG och 
2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
den digitala inre marknaden och om 
ändring av direktiven 96/9/EG och 
2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 
om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt 

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 
om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt 
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förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG 
(EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG 
(EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1).

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster och 
webbannonseringstjänster kapacitet att 
påverka ett stort antal slutanvändare och 
företag, vilket innebär en risk för 
otillbörliga affärsmetoder. De bör därför 
ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 

13. I synnerhet har onlinebaserade 
förmedlingstjänster, sökmotorer, 
operativsystem, sociala nätverk, 
videodelningsplattformar, 
nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster, molnbaserade 
datortjänster, webbannonseringstjänster, 
webbläsare och röstassistenter kapacitet 
att påverka ett stort antal slutanvändare och 
företag, vilket innebär en risk för 
otillbörliga affärsmetoder. De bör därför 
ingå i definitionen av centrala 
plattformstjänster och omfattas av denna 
förordning. Onlinebaserade 
förmedlingstjänster kan också vara 
verksamma på området finansiella tjänster, 
och kan förmedla eller användas för att 
tillhandahålla sådana tjänster som 
förtecknas på ett icke uttömmande sätt i 
bilaga II till Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa 
omständigheter bör begreppet 
slutanvändare omfatta användare som 
traditionellt betraktas som 
företagsanvändare, men som i en viss 
situation inte använder de centrala 
plattformstjänsterna för att tillhandahålla 
varor eller tjänster till andra slutanvändare, 
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till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål.

till exempel företag som är beroende av 
molnbaserade datortjänster för egna 
ändamål. Icke-vinstdrivande 
samarbetsprojekt som huvudsakligen 
genomförs av frivilliga och som 
organiseras på frivillig basis bör inte 
anses vara centrala tjänster.

__________________ __________________
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets 
tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En mycket stor omsättning i 
unionen och tillhandahållande av en central 
plattformstjänst i minst tre medlemsstater 
utgör övertygande indikationer på att 
leverantören av en central plattformstjänst 
har en betydande inverkan på den inre 
marknaden. Detta gäller även när en 
leverantör av en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater har ett mycket 
högt börsvärde eller motsvarande skäligt 
marknadsvärde. Därför bör en leverantör 
av en central plattformstjänst antas ha en 
betydande inverkan på den inre 
marknaden, om leverantören 
tillhandahåller en central plattformstjänst 
i minst tre medlemsstater och antingen dess 
koncernomsättning inom EES är lika med 
eller överstiger ett specifikt, högt 
tröskelvärde eller gruppens börsvärde är 
lika med eller överstiger ett visst högt 
absolut värde. För de leverantörer av 
centrala plattformstjänster som tillhör 
företag som inte är börsnoterade bör det 
motsvarande skäliga marknadsvärdet över 

(17) En mycket stor omsättning i 
unionen och tillhandahållande av en central 
plattformstjänst i minst tre medlemsstater 
utgör övertygande indikationer på att 
leverantören av en central plattformstjänst 
har en betydande inverkan på den inre 
marknaden. Detta gäller även när en 
leverantör av en central plattformstjänst i 
minst tre medlemsstater har ett mycket 
högt börsvärde eller motsvarande skäligt 
marknadsvärde. Därför bör en leverantör 
av en central plattformstjänst antas ha en 
betydande inverkan på den inre marknaden 
om leverantören proaktivt erbjuder denna 
tjänst i minst tre medlemsstater och 
antingen dess koncernomsättning inom 
EES är lika med eller överstiger ett 
specifikt, högt tröskelvärde eller gruppens 
börsvärde är lika med eller överstiger ett 
visst högt absolut värde. En 
tjänsteleverantör bör anses erbjuda sina 
tjänster i en medlemsstat om det är 
uppenbart att leverantören avser att 
erbjuda tjänster till användare i den 
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ett visst, högt absolut värde anges. 
Kommissionen bör använda sin befogenhet 
att anta delegerade akter för att utveckla en 
objektiv metod för att beräkna det här 
värdet. En hög koncernomsättning inom 
EES i kombination med tröskelvärdet för 
användare i unionen av centrala 
plattformstjänster återspeglar en relativt 
stark förmåga att monetarisera de här 
användarna. Ett högt börsvärde i 
förhållande till samma tröskelvärde för 
antalet användare i unionen återspeglar en 
relativt betydande potential att 
monetarisera dessa användare inom den 
närmaste framtiden. Den här 
monetariseringspotentialen återspeglar i sin 
tur i princip de berörda företagens ställning 
vid nätporten. Båda indikatorerna 
återspeglar dessutom deras finansiella 
kapacitet, inbegripet deras förmåga att 
utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna 
för att stärka sin ställning. Detta kan till 
exempel inträffa när den här överlägsna 
tillgången används för att förvärva andra 
företag, en förmåga som i sin tur visat sig 
ha möjliga negativa effekter på 
innovationen. Börsvärdet kan också 
avspegla de berörda leverantörernas 
förväntade framtida ställning och effekter 
på den inre marknaden, trots att deras 
nuvarande omsättning kan vara relativt låg. 
Börsvärdet kan baseras på en nivå som 
återspeglar det genomsnittliga börsvärdet 
av de största börsnoterade företagen i 
unionen under en lämplig period.

medlemsstaten. Sådana faktorer som 
användning av ett visst språk eller en viss 
valuta som allmänt används i den 
medlemsstaten, och möjlighet att beställa 
varor och tjänster på detta språk, eller att 
användare i medlemsstaten omnämns, 
kan göra det uppenbart att leverantören 
aktivt söker affärsmöjligheter i den 
medlemsstaten. Enbart det faktum att en 
tjänst är tillgänglig i en medlemsstat bör 
inte betraktas som att leverantören 
erbjuder sin tjänst i den medlemsstaten. 
För de leverantörer av centrala 
plattformstjänster som tillhör företag som 
inte är börsnoterade bör det motsvarande 
skäliga marknadsvärdet över ett visst, högt 
absolut värde anges. Kommissionen bör 
använda sin befogenhet att anta delegerade 
akter för att utveckla en objektiv metod för 
att beräkna det här värdet. En hög 
koncernomsättning inom EES i 
kombination med tröskelvärdet för 
användare i unionen av centrala 
plattformstjänster återspeglar en relativt 
stark förmåga att monetarisera de här 
användarna. Ett högt börsvärde i 
förhållande till samma tröskelvärde för 
antalet användare i unionen återspeglar en 
relativt betydande potential att 
monetarisera dessa användare inom den 
närmaste framtiden. Den här 
monetariseringspotentialen återspeglar i sin 
tur i princip de berörda företagens ställning 
vid nätporten. Båda indikatorerna 
återspeglar dessutom deras finansiella 
kapacitet, inbegripet deras förmåga att 
utnyttja sin tillgång till finansmarknaderna 
för att stärka sin ställning. Detta kan till 
exempel inträffa när den här överlägsna 
tillgången används för att förvärva andra 
företag, en förmåga som i sin tur visat sig 
ha möjliga negativa effekter på 
innovationen. Börsvärdet kan också 
avspegla de berörda leverantörernas 
förväntade framtida ställning och effekter 
på den inre marknaden, trots att deras 
nuvarande omsättning kan vara relativt låg. 
Börsvärdet kan baseras på en nivå som 
återspeglar det genomsnittliga börsvärdet 
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av de största börsnoterade företagen i 
unionen under en lämplig period.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. De betecknade grindvakterna bör 
fullgöra de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning med avseende på var och 
en av de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i det relevanta beslutet om 
betecknande. De obligatoriska reglerna bör 
tillämpas med beaktande av grindvakternas 
ställning som konglomerat, i tillämpliga 
fall. Dessutom bör genomförandeåtgärder 
som kommissionen genom beslut kan 
ålägga grindvakten efter en dialog om 
regleringsfrågor utformas på ett effektivt 
sätt, med beaktande av de centrala 
plattformstjänsternas egenskaper och 
eventuella risker för kringgående och i 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen och de berörda 
företagens och tredje parters 
grundläggande rättigheter.

29. De betecknade grindvakterna bör 
fullgöra de skyldigheter som fastställs i 
denna förordning med avseende på var och 
en av de centrala plattformstjänster som 
förtecknas i det relevanta beslutet om 
betecknande. De obligatoriska reglerna bör 
tillämpas med beaktande av grindvakternas 
ställning som konglomerat, i tillämpliga 
fall. Dessutom bör genomförandeåtgärder 
som kommissionen genom beslut kan 
ålägga grindvakten efter en dialog om 
regleringsfrågor utformas på ett effektivt 
sätt, med beaktande av de centrala 
plattformstjänsternas egenskaper och 
eventuella risker för kringgående och i 
överensstämmelse med 
proportionalitetsprincipen och de berörda 
företagens och tredje parters 
grundläggande rättigheter. Deltagarna i 
samt agendan för och resultaten av 
dialogen om regleringsfrågor bör 
offentliggöras. Dialogen i sig bör inte ta 
längre tid i anspråk än sex månader.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är begränsade till vad 
som är nödvändigt och motiverat för att 
komma till rätta med grindvakternas 
orättvisa metoder och för att säkerställa 
öppenheten hos centrala plattformstjänster 

33. De skyldigheter som fastställs i den 
här förordningen är begränsade till vad 
som är nödvändigt och motiverat för att 
komma till rätta med grindvakternas 
orättvisa metoder och för att säkerställa 
öppenheten hos centrala plattformstjänster 
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som tillhandahålls av grindvakter. Därför 
bör skyldigheterna motsvara de metoder 
som anses orättvisa, vilket kan 
åstadkommas genom att ta hänsyn till den 
digitala sektorns särdrag, och där 
erfarenheterna, till exempel från 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, 
visar att de har en särskilt negativ direkt 
inverkan på företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom är det 
nödvändigt att möjliggöra en dialog om 
regleringsfrågor med grindvakter för att 
skräddarsy de skyldigheter som sannolikt 
kommer att kräva särskilda 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
deras effektivitet och proportionalitet. 
Skyldigheterna bör endast uppdateras om 
det upptäcks nya metoder, där man efter en 
grundlig undersökning av deras art och 
inverkan fastställer att de är orättvisa eller 
begränsar öppenheten på samma sätt som 
de otillbörliga metoder som fastställs i 
denna förordning, samtidigt som de undgår 
att omfattas av den befintliga 
uppsättningen skyldigheter.

som tillhandahålls av grindvakter. Därför 
bör skyldigheterna motsvara de metoder 
som anses orättvisa, vilket kan 
åstadkommas genom att ta hänsyn till den 
digitala sektorns särdrag, och där 
erfarenheterna, till exempel från 
tillämpningen av EU:s konkurrensregler, 
visar att de har en särskilt negativ direkt 
inverkan på företagsanvändarna och 
slutanvändarna. Dessutom är det 
nödvändigt att möjliggöra en kort dialog 
om regleringsfrågor med grindvakter för att 
skräddarsy de skyldigheter som sannolikt 
kommer att kräva särskilda 
genomförandeåtgärder för att säkerställa 
deras effektivitet och proportionalitet. 
Skyldigheterna bör endast uppdateras om 
det upptäcks nya metoder, där man efter en 
grundlig undersökning av deras art och 
inverkan fastställer att de är orättvisa eller 
begränsar öppenheten på samma sätt som 
de otillbörliga metoder som fastställs i 
denna förordning, samtidigt som de undgår 
att omfattas av den befintliga 
uppsättningen skyldigheter.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat alternativ. Den här 
möjligheten bör omfatta alla möjliga källor 
till personuppgifter, inbegripet 

36. Grindvakternas beteende att 
kombinera slutanvändardata från olika 
källor eller att skriva in slutanvändare till 
sina olika tjänster ger dem potentiella 
fördelar i form av ackumulering av data, 
vilket skapar inträdeshinder. För att 
säkerställa att grindvakterna inte på ett 
otillbörligt sätt undergräver möjligheten att 
konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna bör de göra det möjligt 
för slutanvändarna att fritt välja att delta i 
sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett 
mindre individanpassat, men likvärdigt, 
alternativ, som inte bör vara annorlunda 
eller vara av sämre kvalitet jämfört med 
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grindvakternas egna tjänster samt 
webbplatser som tillhör tredje part, och bör 
presenteras proaktivt för slutanvändaren på 
ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt.

den tjänst som erbjuds slutanvändare som 
ger sitt samtycke till att deras 
personuppgifter kombineras. Den här 
möjligheten bör omfatta alla möjliga källor 
till personuppgifter, inbegripet 
grindvakternas egna tjänster samt 
webbplatser som tillhör tredje part, och bör 
presenteras proaktivt för slutanvändaren på 
ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt. 
Samtycket bör ges på ett tydligt, 
informerat och specifikt sätt av 
slutanvändaren i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679 och slutanvändarna bör på 
lämpligt sätt informeras om att ett avslag 
kan leda till ett mindre individanpassat 
erbjudande men att kvaliteten och 
funktionerna hos den centrala 
plattformstjänsten kommer att förbli 
oförändrade.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

39. För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas rätt att väcka frågor 
om orättvist beteende från grindvakternas 
sida hos alla relevanta administrativa eller 
andra offentliga myndigheter. Till exempel 
kan företagsanvändarna vilja framföra 
klagomål om olika typer av otillbörliga 
metoder, såsom diskriminerande villkor för 
åtkomst, omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 

39. För att säkerställa en rättvis 
affärsmiljö och skydda den digitala 
sektorns öppenhet är det viktigt att skydda 
företagsanvändarnas eller slutanvändarnas 
rätt att väcka frågor om orättvist beteende 
från grindvakternas sida hos alla relevanta 
administrativa eller andra offentliga 
myndigheter. Till exempel kan 
företagsanvändarna eller slutanvändarna 
vilja framföra klagomål om olika typer av 
otillbörliga metoder, såsom 
diskriminerande villkor för åtkomst, 
omotiverad stängning av 
företagsanvändarkonton eller otydliga 
grunder för borttagande av produkter. All 
praxis som på något sätt skulle hindra en 
sådan möjlighet att väcka frågor eller 
begära prövning, till exempel genom 
sekretessklausuler i avtal eller andra 
skriftliga villkor, bör därför förbjudas. 
Detta bör inte påverka rätten för 
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inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

företagsanvändare och grindvakter att i 
sina avtal fastställa användningsvillkoren, 
inbegripet användningen av lagliga 
mekanismer för hantering av klagomål, 
inbegripet eventuell användning av 
alternativa tvistlösningsmekanismer eller 
behörighet för särskilda domstolar i 
enlighet med respektive unionslagstiftning 
och nationell lagstiftning. Detta bör därför 
inte heller påverka den roll som 
grindvakter spelar i kampen mot olagligt 
innehåll online.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

41. Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
tekniskt förhindra byte mellan eller 
abonnemang på olika 
programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

41. Grindvakterna bör inte begränsa 
urvalet för slutanvändarna genom att 
förhindra byte mellan eller abonnemang på 
olika programvaruapplikationer och 
programvarutjänster. Grindvakterna bör 
därför säkerställa valfrihet, oavsett om de 
är tillverkaren av en hårdvara som används 
för att få tillgång till sådana 
programvaruapplikationer eller 
programvarutjänster, och bör inte skapa 
artificiella tekniska hinder för att göra 
byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart 
erbjuda slutanvändarna en viss produkt 
eller tjänst, även genom förinstallation, 
eller att förbättra erbjudandet till 
slutanvändarna, såsom bättre priser eller 
högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett 
hinder för byte.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

41a. Grindvakten ska inte undergräva 
eller hindra konsumenternas 
handlingsfrihet, beslut eller 
valmöjligheter, genom det sätt på vilket 
onlinegränssnittet eller delar av det är 
uppbyggt, fungerar eller drivs, när de 
utövar dessa rättigheter eller gör specifika 
val.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

42. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Sektorn anses 
ha blivit mindre transparent efter 
införandet av ny lagstiftning om 
integritetsskydd, och insynen förväntas 
minska ytterligare i och med det aviserade 
avskaffandet av tredjepartskakor. Detta 
leder ofta till att annonsörerna och 
utgivarna får bristande information och 
kunskap om villkoren för de 
annonseringstjänster de köpt och till att 
deras möjligheter att byta till andra 
leverantörer av webbannonseringstjänster 
påverkas negativt. Dessutom kommer 
kostnaderna för webbannonseringen 
sannolikt att bli högre än de skulle varit i 
ett rättvisare, mer transparent och öppnare 
plattformsklimat. Dessa högre kostnader 
kommer sannolikt att återspeglas i de priser 
som slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 

42. Villkoren för de 
webbannonseringstjänster som 
grindvakterna tillhandahåller 
företagsanvändarna, såväl annonsörer som 
utgivare, brister ofta i transparens och 
insyn. Denna bristande insyn är delvis 
kopplad till ett fåtal plattformars praxis, 
men beror också på att den 
programmatiska annonsering som i dag 
förekommer är komplicerad. Detta leder 
ofta till att annonsörerna och utgivarna får 
bristande information och kunskap om 
villkoren för de annonseringstjänster de 
köpt och till att deras möjligheter att byta 
till andra leverantörer av 
webbannonseringstjänster påverkas 
negativt. Dessutom kommer kostnaderna 
för webbannonseringen sannolikt att bli 
högre än de skulle varit i ett rättvisare, mer 
transparent och öppnare plattformsklimat. 
Dessa högre kostnader kommer sannolikt 
att återspeglas i de priser som 
slutanvändarna betalar för många 
förbrukningsvaror och förbrukningstjänster 
som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge de 
annonsörer och utgivare som de 



PE692.792v02-00 608/644 RR\1244436SV.docx

SV

som är beroende av webbannonsering. 
Skyldigheter om transparens bör därför 
införas som ålägger grindvakterna att på 
begäran och i den mån det är möjligt ge de 
annonsörer och utgivare som de 
tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till information som gör det möjligt för 
båda parter att förstå vilket pris som betalas 
för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

tillhandahåller webbannonseringstjänster 
till information som gör det möjligt för 
båda parter att förstå vilket pris som betalas 
för var och en av de olika 
annonseringstjänster som tillhandahålls 
som en del av den relevanta 
annonseringsvärdekedjan.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47. De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet. För att 
säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda grindvakten 

47. De regler som fastställs av 
grindvakterna för distribution av 
programvaruapplikationer kan under vissa 
omständigheter begränsa slutanvändarnas 
möjligheter att installera och effektivt 
använda tredje parts 
programvaruapplikationer, 
programvarubutiker eller 
programvaruarkiv på den berörda 
grindvaktens operativsystem eller 
maskinvara och begränsa slutanvändarnas 
möjlighet att få tillgång till dessa 
programvaruapplikationer, 
programvarubutiker eller 
programvaruarkiv utanför den 
grindvaktens centrala plattformstjänster. 
Sådana begränsningar kan minska 
programutvecklarnas möjligheter att 
använda alternativa distributionskanaler 
och slutanvändarnas möjlighet att välja 
mellan olika programvaruapplikationer 
från olika distributionskanaler och bör 
förbjudas eftersom de är orättvisa och 
riskerar att minska de centrala 
plattformstjänsternas öppenhet. För att 
säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarubutiker inte äventyrar 
integriteten hos den maskinvara eller det 
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genomföra proportionella tekniska eller 
avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta 
mål, om grindvakten kan visa att sådana 
åtgärder är nödvändiga och motiverade och 
att det inte finns några mindre restriktiva 
åtgärder för att skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet.

operativsystem som grindvakten 
tillhandahåller får den berörda grindvakten 
genomföra proportionella tekniska eller 
avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta 
mål, om grindvakten kan visa att sådana 
åtgärder är nödvändiga och motiverade och 
att det inte finns några mindre restriktiva 
åtgärder för att skydda maskinvarans eller 
operativsystemets integritet.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47a. Om grindvakten tillhandahåller 
flera centrala plattformstjänster bör 
företagsanvändare eller slutanvändare ha 
rätt att ha separat autentisering, till 
exempel separata användarkonton för 
varje central plattformstjänst. Om 
företagsanvändare eller slutanvändare 
har konton med olika centrala 
plattformstjänster som tillhör samma 
grindvakt bör de inte vara skyldiga att 
kombinera eller koppla samman dessa 
konton.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 47b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vissa grindvakter kan också 
tillhandahålla kompletterande tjänster vid 
sidan av sin centrala plattformstjänst på 
ett sådant sätt att den genomsnittliga 
användaren inte kan särskilja den 
kompletterande tjänsten från den centrala 
plattformstjänsten. Det finns därför en 
risk för att grindvakter använder sådana 
kompletterande tjänster för att 
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konkurrera illojalt i syfte att konsolidera 
eller ytterligare öka sin marknadsstyrka, 
även i förhållande till sina konkurrenter 
och till företagsanvändare av den centrala 
plattformstjänsten, såsom leverantörer av 
varor och tjänster som är beroende av 
denna kompletterande tjänst. För att 
förhindra att det uppstår obalanser på 
marknaden som en följd av att 
grindvakter utnyttjar kompletterande 
tjänster som hävstång för sin centrala 
plattformstjänst, bör dessa 
kompletterande tjänster omfattas av 
samma skyldigheter som gäller för de 
centrala plattformstjänsterna. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

48. Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom en företagsanvändare som de 
kontrollerar, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen för sina 
egna erbjudanden, i motsats till produkter 
från tredje parter som också bedriver 
verksamhet på den centrala 
plattformstjänsten. Detta kan till exempel 
gälla produkter eller tjänster, inklusive 
andra centrala plattformstjänster, som 
rangordnas i de resultat som kommuniceras 
av sökmotorerna, eller som helt eller delvis 
är integrerade i sökmotorresultatet, grupper 
av resultat som hör till ett speciellt ämne 
och som visas tillsammans med resultaten 
från en sökmotor, som av vissa 

48. Grindvakterna är ofta vertikalt 
integrerade och erbjuder vissa produkter 
eller tjänster till slutanvändarna genom sina 
egna centrala plattformstjänster eller 
genom företagsanvändare som de 
kontrollerar eller som de har ingått 
särskilda samarbetsavtal med, eller som 
de föredrar av andra skäl som inte har 
något samband med tjänstens faktiska 
relevans, vilket ofta leder till 
intressekonflikter. Detta kan inbegripa en 
situation där en grindvakt erbjuder sina 
egna onlinebaserade förmedlingstjänster 
via en sökmotor. När grindvakter erbjuder 
dessa produkter eller tjänster på den 
centrala plattformstjänsten kan de reservera 
en högre position i rangordningen för sina 
egna erbjudanden, i motsats till produkter 
från tredje parter som också förmedlas via 
den centrala plattformstjänsten. Detta kan 
till exempel gälla produkter eller tjänster, 
inklusive andra centrala plattformstjänster, 
som rangordnas i de resultat som 
kommuniceras av sökmotorerna, eller som 
helt eller delvis är integrerade i 
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slutanvändare betraktas eller används som 
en tjänst som skiljer sig från eller 
kompletterar sökmotorn. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten eller visas på en e-
marknadsplats. Under dessa 
omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

sökmotorresultatet, grupper av resultat som 
hör till ett speciellt ämne och som visas 
tillsammans med resultaten från en 
sökmotor, som av vissa slutanvändare 
betraktas eller används som en tjänst som 
skiljer sig från eller kompletterar 
sökmotorn. Andra exempel är 
programvarutillämpningar som distribueras 
genom programvarubutiker eller produkter 
eller tjänster som framhävs och visas i ett 
socialt nätverks nyhetsflöde, eller 
produkter eller tjänster som rangordnas i 
sökresultaten eller visas på en e-
marknadsplats. Under dessa 
omständigheter har grindvakten en dubbel 
roll som mellanhand för 
tredjepartsleverantörer och som direkt 
leverantör av grindvaktens produkter eller 
tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter 
möjlighet att direkt undergräva de här 
produkternas eller tjänsternas möjlighet att 
konkurrera på de här centrala 
plattformstjänsterna, till nackdel för de 
företagsanvändare som inte kontrolleras av 
grindvakten.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

52. Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan en 
grindvakt som är tillverkare av en produkt 
begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 
för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 

52. Grindvakterna kan också ha en 
dubbel roll som utvecklare av 
operativsystem och tillverkare av enheter, 
inbegripet de tekniska funktioner som 
sådana enheter kan ha. Till exempel kan en 
grindvakt som är tillverkare av en produkt 
begränsa tillgången till vissa av 
funktionerna i denna produkt, såsom teknik 
för nära kommunikation och den 
programvara som används för att driva den 
tekniken, vilken kan krävas för att 
grindvakten effektivt ska kunna 
tillhandahålla en kompletterande tjänst, 
liksom för eventuella 
tredjepartsleverantörer av en sådan 
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kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 
med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan dubbel roll används på ett sätt 
som hindrar alternativa leverantörer av 
kompletterande tjänster eller programvara 
från att på lika villkor få tillgång till 
samma operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används av grindvakten för 
kompletterande tjänster, skulle detta kunna 
ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 
sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa tillgång på lika villkor till och 
driftskompatibilitet med samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används för tillhandahållande av alla 
eventuella kompletterande tjänster av 
grindvakterna.

kompletterande tjänst. Sådan tillgång kan 
också krävas av programvaruapplikationer 
med anknytning till relevanta 
kompletterande tjänster för att effektivt 
kunna tillhandahålla liknande funktioner 
som de som erbjuds av grindvakterna. Om 
en sådan dubbel roll används på ett sätt 
som hindrar slutanvändare eller 
alternativa leverantörer av kompletterande 
tjänster eller programvara från att på lika 
villkor få tillgång till samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används av grindvakten för 
kompletterande tjänster, skulle detta kunna 
ha mycket skadlig inverkan på 
innovationen inom leverantörerna av 
sådana stödtjänster och slutanvändarnas 
urval av sådana kompletterande tjänster. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
säkerställa tillgång på lika villkor till och 
driftskompatibilitet med samma 
operativsystem, maskinvara eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används för tillhandahållande av alla 
eventuella kompletterande tjänster av 
grindvakterna.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

55. Företagsanvändarna av de stora 
kärnplattformstjänster som tillhandahålls 
av grindvakterna och dessa 
företagsanvändares slutanvändare 
tillhandahåller och genererar en stor mängd 
data, inklusive data som härleds från sådan 
användning. För att säkerställa att 
företagsanvändarna har tillgång till de 
relevanta data som genereras på detta sätt 
bör grindvakterna på deras begäran ge 
obehindrad tillgång till sådana data. Sådan 
tillgång bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av företagsanvändaren, som 
fungerar som personuppgiftsbiträden för 

55. Företagsanvändarna av de stora 
kärnplattformstjänster som tillhandahålls 
av grindvakterna och dessa 
företagsanvändares slutanvändare 
tillhandahåller och genererar en stor mängd 
data, inklusive data som härleds från sådan 
användning. För att säkerställa att 
företagsanvändarna har tillgång till de 
relevanta data som genereras på detta sätt 
bör grindvakterna på deras begäran ge 
obehindrad tillgång till icke-
personuppgifter. Sådan tillgång bör också 
ges till tredje parter som kontrakterats av 
företagsanvändaren, som fungerar som 
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dessa data åt företagsanvändaren. Data som 
tillhandahålls eller genereras av samma 
företagsanvändare och samma 
slutanvändare av dessa företagsanvändare 
inom ramen för andra tjänster som 
tillhandahålls av samma grindvakt kan 
beröras, om det är oupplösligt förbundet 
med begäran i fråga. Därför bör en 
grindvakt inte använda några avtalsmässiga 
eller andra begränsningar för att hindra 
företagsanvändarna från att få tillgång till 
relevanta data och bör göra det möjligt för 
företagsanvändarna att få samtycke av sina 
slutanvändare till sådan åtkomst och 
sökning av data, om sådant samtycke krävs 
enligt förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG. Grindvakterna bör 
också underlätta tillgången till dessa data i 
realtid genom lämpliga tekniska åtgärder, 
till exempel genom att inrätta 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet.

personuppgiftsbiträden för dessa data åt 
företagsanvändaren. Data som 
tillhandahålls eller genereras av samma 
företagsanvändare och samma 
slutanvändare av dessa företagsanvändare 
inom ramen för andra tjänster som 
tillhandahålls av samma grindvakt kan 
beröras, om det är oupplösligt förbundet 
med begäran i fråga. Därför bör en 
grindvakt inte använda några avtalsmässiga 
eller andra begränsningar för att hindra 
företagsanvändarna från att få tillgång till 
relevanta data och bör göra det möjligt för 
företagsanvändarna att få samtycke av sina 
slutanvändare till sådan åtkomst och 
sökning av data, om sådant samtycke krävs 
enligt förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG. Grindvakterna bör 
också underlätta tillgången till dessa data i 
realtid genom lämpliga tekniska åtgärder, 
till exempel genom att inrätta 
programmeringsgränssnitt av hög kvalitet.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 
och lagrar aggregerade dataset som 
innehåller information om vad användarna 
sökte efter och hur de interagerade med de 
resultat som de fick. Leverantörerna av 
sökmotortjänster samlar in dessa data från 
sökningar som gjorts på deras egen 
sökmotortjänst och, i tillämpliga fall, 
sökningar som gjorts på plattformar 
tillhörande deras affärspartner nedströms. 
Grindvakternas tillgång till sådana data om 
rangordning, sökningar, klickningar och 
visningar utgör ett viktigt hinder för inträde 

(56) Sökmotorernas värde för 
företagsanvändarna och slutanvändarna 
ökar i takt med att det totala antalet 
företags- och slutanvändare ökar. 
Leverantörerna av sökmotorer samlar in 
och lagrar aggregerade dataset som 
innehåller information om vad användarna 
sökte efter och hur de interagerade med de 
resultat som de fick. Leverantörerna av 
sökmotortjänster samlar in dessa data från 
sökningar som gjorts på deras egen 
sökmotortjänst och, i tillämpliga fall, 
sökningar som gjorts på plattformar 
tillhörande deras affärspartner nedströms. 
Grindvakternas tillgång till sådana data om 
rangordning, sökningar, klickningar och 
visningar utgör ett viktigt hinder för inträde 
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och expansion, vilket undergräver 
möjligheten att konkurrera för de 
onlinebaserade sökmotortjänsterna. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor ge andra 
leverantörer av sådana tjänster tillgång till 
dessa data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar i samband med 
kostnadsfria och betalda sökningar som 
genereras av konsumenter på 
sökmotortjänster, så att dessa 
tredjepartsleverantörer kan optimera sina 
tjänster och konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna i fråga. Sådan tillgång 
bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av en sökmotorleverantör, 
som fungerar som personuppgiftsbiträde 
för dessa data åt sökmotorn. När en 
grindvakt ger åtkomst till sina sökdata bör 
den säkerställa att slutanvändarnas 
personuppgifter skyddas på lämpligt sätt, 
utan att avsevärt försämra datas kvalitet 
eller användbarhet.

och expansion, vilket undergräver 
möjligheten att konkurrera för de 
onlinebaserade sökmotortjänsterna. 
Grindvakterna bör därför vara skyldiga att 
på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor ge andra 
leverantörer av sådana tjänster tillgång till 
dessa data om rangordning, sökningar, 
klickningar och visningar i samband med 
kostnadsfria och betalda sökningar som 
genereras av konsumenter på 
sökmotortjänster, så att dessa 
tredjepartsleverantörer kan optimera sina 
tjänster och konkurrera med de centrala 
plattformstjänsterna i fråga. Sådan tillgång 
bör också ges till tredje parter som 
kontrakterats av en sökmotorleverantör, 
som fungerar som personuppgiftsbiträde 
för dessa data åt sökmotorn. När en 
grindvakt ger åtkomst till sina sökdata bör 
den säkerställa att slutanvändarnas 
personuppgifter skyddas på lämpligt sätt, 
utan att avsevärt försämra datas kvalitet 
eller användbarhet. Grindvakten bör 
kunna visa att anonymiserad sökning, 
klickning och visning av data har testats 
på lämpligt sätt mot eventuella risker för 
återidentifiering.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

57. I synnerhet fungerar de 
grindvakter som ger tillgång till 
programvarubutiker som en viktig nätport 
för de företagsanvändare som försöker nå 
slutanvändare. Med tanke på obalansen i 
förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna 
och företagsanvändarna av deras 
programvarulager bör de grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 

57. De grindvakter som ger tillgång till 
centrala plattformstjänster fungerar som 
en viktig nätport för de företagsanvändare 
som försöker nå slutanvändare. Med tanke 
på obalansen i förhandlingsstyrka mellan å 
ena sidan de grindvakterna och å andra 
sidan företagsanvändarna av deras 
centrala plattformstjänster, särskilt när de 
får tillgång till onlinebaserade sökmotorer 
och sociala nätverk, bör de grindvakterna 
inte tillåtas att införa allmänna villkor, 
inbegripet prisvillkor, som skulle vara 
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allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av programvarubutiker 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på olika 
tillhörande eller liknande tjänster eller på 
olika typer av slutanvändare, de priser eller 
villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst i olika geografiska regioner, de priser 
eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Denna skyldighet bör inte skapa rätt till 
tillträde och bör inte påverka möjligheten 
för leverantörerna av programvarubutiker 
att ta det ansvar som krävs i kampen mot 
olagligt och oönskat innehåll i enlighet 
med förordning [rättsakten om digitala 
tjänster].

orättvisa eller leda till omotiverad 
differentiering. Prissättningen eller andra 
allmänna villkor för tillträdet bör anses 
vara oskäliga om de leder till en obalans 
mellan rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändarna eller ger grindvakten 
en fördel som är oproportionerlig i 
förhållande till den tjänst som grindvakten 
tillhandahåller företagsanvändarna eller 
leder till en nackdel för företagsanvändarna 
när de tillhandahåller samma eller liknande 
tjänster som grindvakten. Följande 
riktmärken kan användas för att avgöra om 
de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: 
de priser eller villkor som andra 
leverantörer av centrala plattformstjänster 
tillämpar för samma eller liknande tjänster, 
de priser eller villkor som leverantören av 
programvarubutiken, den onlinebaserade 
sökmotorn eller den sociala 
nätverkstjänsten för olika tillhörande eller 
liknande tjänster eller på olika typer av 
slutanvändare, de priser eller villkor som 
leverantören av centrala plattformstjänster 
tillämpar på samma tjänst i olika 
geografiska regioner, de priser eller villkor 
som leverantören av centrala 
plattformstjänster tillämpar på samma 
tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. 
Fastställande av rättvisa allmänna 
tillträdesvillkor bör leda till möjligheten 
att inkomstflödet för leverantörer av 
digitalt innehåll blir mer transparent, 
främst när det gäller intäkter från 
annonsering, och i fråga om distribution 
av lämpliga andelar av intäkterna till 
upphovspersonerna för verk som 
införlivas i presspublikationer. Denna 
skyldighet bör inte skapa rätt till tillträde 
och bör inte påverka möjligheten för 
leverantörerna av centrala 
plattformstjänster att ta det ansvar som 
krävs i kampen mot olagligt och oönskat 
innehåll i enlighet med förordning 
[rättsakten om digitala tjänster].
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58. För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Det kan dock i 
vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog med den berörda 
grindvakten, ytterligare specificerar vissa 
av de åtgärder som den berörda 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
fullgöra de skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare. Denna 
möjlighet till dialog kring regelverket bör 
göra det lättare för grindvakterna att följa 
förordningen och skyndsamt genomföra 
förordningen på korrekt sätt.

58. För att säkerställa att de 
skyldigheter som fastställs i denna 
förordning är effektiva och samtidigt 
begränsade till vad som är nödvändigt för 
att säkerställa öppenheten och åtgärda de 
skadliga effekterna av grindvakternas 
otillbörliga beteende, är det viktigt att 
tydligt definiera och begränsa dem så att 
grindvakterna omedelbart kan uppfylla 
dem, i full överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, konsumentskyddet, 
cybersäkerheten och produktsäkerheten. 
Grindvakterna bör säkerställa inbyggd 
överensstämmelse med denna förordning. 
De nödvändiga åtgärderna bör därför i 
möjligaste mån och i tillämpliga fall 
integreras i den tekniska utformning som 
grindvakterna använder. Det kan dock i 
vissa fall vara lämpligt att kommissionen, 
efter en dialog med den berörda 
grindvakten, ytterligare specificerar vissa 
av de åtgärder som den berörda 
grindvakten bör vidta för att effektivt 
fullgöra de skyldigheter som kan komma 
att specificeras ytterligare.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

60. I undantagsfall som är motiverade 
med hänsyn till allmän moral, folkhälsa 

60. I undantagsfall som är motiverade 
med hänsyn till folkhälsa eller allmän 
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eller allmän säkerhet bör kommissionen 
kunna besluta att den berörda skyldigheten 
inte gäller en viss central plattformstjänst. 
Att dessa allmänintressen påverkas kan 
tyda på att kostnaderna för samhället som 
helhet för att genomföra en viss skyldighet 
i vissa undantagsfall skulle vara för höga 
och därmed oproportionerliga. Dialogen 
kring regelverket i syfte att underlätta 
fullgörandet med begränsade möjligheter 
till tillfälligt upphävande och undantag bör 
säkerställa proportionaliteten i 
skyldigheterna i denna förordning utan att 
undergräva de avsedda förhandseffekterna 
på rättvisan och öppenheten.

säkerhet bör kommissionen kunna besluta 
att den berörda skyldigheten inte gäller en 
viss central plattformstjänst. Att dessa 
allmänintressen påverkas kan tyda på att 
kostnaderna för samhället som helhet för 
att genomföra en viss skyldighet i vissa 
undantagsfall skulle vara för höga och 
därmed oproportionerliga. Dialogen kring 
regelverket i syfte att underlätta 
fullgörandet med begränsade möjligheter 
till tillfälligt upphävande och undantag bör 
säkerställa proportionaliteten i 
skyldigheterna i denna förordning utan att 
undergräva de avsedda förhandseffekterna 
på rättvisan och öppenheten.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Om en grindvakt under ett 
förfarande avseende bristande fullgörande 
eller en undersökning av systemiskt 
bristande fullgörande erbjuder 
kommissionen åtaganden, bör 
kommissionen ha möjlighet att anta ett 
beslut som gör dessa åtaganden bindande 
för den berörda grindvakten, om den 
konstaterar att åtagandena säkerställer att 
skyldigheterna i denna förordning fullgörs 
effektivt. I det beslutet bör det också 
konstateras att det inte längre finns skäl för 
kommissionen att ingripa.

(67) Om en grindvakt under ett 
förfarande avseende bristande fullgörande 
eller en undersökning av systemiskt 
bristande fullgörande erbjuder 
kommissionen åtaganden, bör 
kommissionen ha möjlighet att anta ett 
beslut som gör dessa åtaganden bindande 
för den berörda grindvakten, om den 
konstaterar att åtagandena säkerställer att 
skyldigheterna i denna förordning fullgörs 
effektivt, med beaktande av skador, där 
sådana redan uppkommit, som 
grindvakten orsakat andra 
marknadsaktörer. I det beslutet bör det 
också konstateras att det inte längre finns 
skäl för kommissionen att ingripa.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 70
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

70. Kommissionen bör direkt kunna 
begära att företag eller 
företagssammanslutningar tillhandahåller 
alla relevanta bevis, data och information. 
Dessutom bör kommissionen kunna begära 
all relevant information från alla offentliga 
myndigheter, organ eller byråer i 
medlemsstaten eller från fysiska eller 
juridiska personer vid tillämpningen av 
denna förordning. När företagen följer ett 
kommissionsbeslutet är de skyldiga att 
besvara frågor om de faktiska 
omständigheterna och tillhandahålla 
handlingar.

70. Kommissionen bör direkt kunna 
begära att företag eller 
företagssammanslutningar tillhandahåller 
alla relevanta bevis, data och information. 
Dessutom bör kommissionen kunna begära 
all relevant information från alla offentliga 
myndigheter, organ eller byråer i 
medlemsstaten eller från fysiska eller 
juridiska personer vid tillämpningen av 
denna förordning. När företagen följer ett 
kommissionsbeslutet är de skyldiga att 
besvara frågor om de faktiska 
omständigheterna och tillhandahålla 
handlingar. När kommissionen beslutar 
om de tidsfrister som föreskrivs i 
artikel 19.3 och 19.4 bör den ta hänsyn till 
ett företags eller 
företagssammanslutningars storlek och 
kapacitet och inte lägga en 
oproportionerlig administrativ börda på 
dem.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 79 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artiklarna 16, 47 och 
50. Denna förordning bör således tolkas 
och tillämpas med beaktande av dessa 
rättigheter och principer.

Denna förordning står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artiklarna 11, 16, 47 
och 50. Denna förordning bör således 
tolkas och tillämpas med beaktande av 
dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 79a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

79a. Kommissionen ska inom en 
lämplig tidsram enligt rättsligt bindande 
tidsfrister vidta verkställighetsåtgärder om 
denna förordning inte efterlevs. Om 
kommissionen antar ett beslut om 
bristande efterlevnad ska den ha rätt att 
specificera de åtgärder som grindvakten 
ska vidta för att säkerställa faktisk 
efterlevnad av sina skyldigheter. Detta får, 
utöver ett föreläggande om upphörande 
av överträdelsen, innefatta alla rimliga 
åtgärder för att återställa 
konkurrensmöjligheterna på marknaden, 
om dessa möjligheter hindrats av 
grindvaktens rättsstridiga handlande. 
Kommissionen ska i förekommande fall 
ha rätt att kräva att korrigerande åtgärder 
prövas för att optimera deras 
ändamålsenlighet. Kommissionen ska 
regelbundet se över de åtgärder som 
antagits för att säkerställa att grindvakten 
fullgör sina skyldigheter enligt artiklarna 
5 och 6, och den ska ha rätt att kräva 
ändringar av åtgärderna om den kommer 
fram till att de inte är effektiva.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av förordning 
(EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 
grindvakter ytterligare skyldigheter genom 
lagar och andra författningar i syfte att 
säkerställa öppna och rättvisa marknader. 
Detta påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelser som syftar till att främja 
andra legitima allmänintressen, i 
överensstämmelse med unionsrätten. I 
synnerhet finns det inget i denna 
förordning som hindrar medlemsstaterna 
från att införa skyldigheter, som är 
förenliga med unionsrätten, för företag 
inbegripet leverantörer av centrala 
plattformstjänster, om dessa skyldigheter 
inte har något samband med de berörda 
företag som har status som grindvakt i den 
mening som avses i denna förordning, i 
syfte att skydda konsumenterna eller 
bekämpa illojal konkurrens. 

5. För att undvika fragmentering på 
den inre marknaden ska medlemsstaterna 
inte ålägga grindvakter ytterligare 
skyldigheter genom lagar och andra 
författningar i syfte att säkerställa öppna 
och rättvisa marknader. Detta påverkar inte 
tillämpningen av bestämmelser som syftar 
till att främja andra legitima 
allmänintressen, i överensstämmelse med 
unionsrätten. I synnerhet finns det inget i 
denna förordning som hindrar 
medlemsstaterna från att införa 
skyldigheter, som är förenliga med 
unionsrätten, för företag inbegripet 
leverantörer av centrala plattformstjänster, 
om dessa skyldigheter inte har något 
samband med de berörda företag som har 
status som grindvakt i den mening som 
avses i denna förordning, i syfte att skydda 
konsumenterna eller bekämpa illojal 
konkurrens.

_________________ _________________
38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av 
den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s 
koncentrationsförordning) (EUT L 24, 
29.1.2004, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

39 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... – förslag om en inre 
marknad för digitala tjänster (rättsakten om 
digitala tjänster) och om ändring av 
direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) central plattformstjänst: avser något 
av följande:

(2) central plattformstjänst: avser något 
av följande:

a) Onlinebaserade förmedlingstjänster. a) Onlinebaserade förmedlingstjänster.

b) Onlinebaserade sökmotorer. b) Onlinebaserade sökmotorer.

c) Onlinebaserade sociala 
nätverkstjänster.

c) Onlinebaserade sociala 
nätverkstjänster.

d) Videodelningsplattformstjänster. d) Videodelningsplattformstjänster.

e) Nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster.

e) Nummeroberoende interpersonella 
kommunikationstjänster.

f) Operativsystem. f) Operativsystem.

g) Molntjänster. g) Molntjänster.

h) Annonseringstjänster, inbegripet 
annonseringsnätverk, annonsutbyten 
och andra annonsförmedlingstjänster, 
som tillhandahålls av en leverantör av 
någon av de centrala 
plattformstjänster som förtecknas i 
leden a–g.

h) Annonseringstjänster, inbegripet 
annonseringsnätverk, annonsutbyten 
och andra annonsförmedlingstjänster, 
som tillhandahålls av en leverantör av 
någon av de centrala 
plattformstjänster som förtecknas i 
leden a–g.

ha) Röstassistenter.

hb) Webbläsare.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) webbläsare: programvara som 
används av användare av persondatorer, 
mobila enheter och andra enheter för att 
få åtkomst till och interagera med 
webbinnehåll på servrar som är anslutna 
till nätverk som exempelvis internet.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 15b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) röstassistenter: en programvara 
som möjliggör muntlig dialog med en 
användare på ett naturligt språk och som 
interagerar mellan slutanvändare och 
yrkesmässiga användare som erbjuder 
röstbaserade tjänster.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) profilering: profilering enligt 
definitionen i artikel 4.4 i förordning 
(EU) 2016/679.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) samtycke av den registrerade: 
samtycke enligt definitionen i artikel 4.11 
i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 23c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23c) dataportabilitet: dataportabilitet 
enligt definitionen i artikel 20 i 
förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag 33
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig nätport för företagsanvändare för att 
nå ut till slutanvändare, och

b) den driver en central 
plattformstjänst som fungerar som en 
viktig nätport för företagsanvändare eller 
slutanvändare för att nå ut till andra 
företagsanvändare eller slutanvändare, 
och

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
slutanvändare till andra tjänster som 
tillhandahålls av grindvakten för att 
kombinera personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren har presenterats med det 
specifika valet och gett sitt samtycke i den 
mening som avses i förordning (EU) 
2016/679,

a) avstå från att kombinera 
personuppgifter från alla dessa centrala 
plattformstjänster med personuppgifter från 
andra tjänster som erbjuds av grindvakten 
eller med personuppgifter från 
tredjepartstjänster, och från att anmäla 
företagsanvändare eller slutanvändare till 
andra tjänster som tillhandahålls av 
grindvakten för att kombinera 
personuppgifter, såvida inte 
slutanvändaren, genom en 
användarvänlig, omedelbart tillgänglig 
och tydlig metod för hantering av 
samtycke, presenterats med det specifika 
valet och har gett sitt samtycke; en sådan 
metod ska i synnerhet genomföra kravet 
på inbyggt integritetsskydd och 
integritetsskydd som standard i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679,

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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d) avstå från att hindra eller begränsa 
företagsanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter,

d) avstå från att direkt eller indirekt 
hindra eller begränsa företagsanvändare 
och slutanvändare från att med relevanta 
offentliga myndigheter, inbegripet 
rättsliga myndigheter, ta upp frågor som 
gäller metoder som används av 
grindvakter, bland annat genom den 
rapporteringsmekanism för yrkesmässiga 
användare och slutanvändare som avses i 
artikel 18a,

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare använder, 
tillhandahåller eller samverkar med 
grindvaktarens identifieringstjänst i 
samband med tjänster som 
företagsanvändarna tillhandahåller genom 
att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

e) avstå från att kräva att 
företagsanvändare eller slutanvändare 
använder, tillhandahåller eller samverkar 
med grindvaktarens identifieringstjänst 
eller betaltjänst i samband med tjänster 
som företagsanvändarna tillhandahåller 
genom att använda grindvakternas centrala 
plattformstjänster,

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 5 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster, på 
deras begäran, information om det pris som 
annonsören och utgivaren betalar samt det 
belopp eller den ersättning som betalas till 
utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten.

g) ge annonsörer och utgivare till vilka 
den tillhandahåller annonseringstjänster, på 
deras begäran, information om det pris som 
annonsören och utgivaren betalar samt det 
belopp eller den ersättning som betalas till 
utgivaren, för utgivningen av en viss 
annons och för var och en av de relevanta 
annonseringstjänster som tillhandahålls av 
grindvakten, och avstå från att samla in 
eller behandla personuppgifter i syfte att 
rikta in sig på de slutanvändare som 
annonseringen visas för utan informerat 
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och tydligt samtycke, i enlighet med 
artikel 6.1a i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 
företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare, av dess 
centrala plattformstjänster eller som 
tillhandahålls av dessa företagsanvändare 
av dess centrala plattformstjänster eller av 
dessa företagsanvändares slutanvändare,

a) avstå från att i konkurrens med 
företagsanvändare använda data som inte 
är allmänt tillgängliga och som genereras 
genom verksamhet som bedrivs av dessa 
företagsanvändare, inbegripet dessa 
företagsanvändares slutanvändare och 
slutanvändare av dess centrala 
plattformstjänster och kompletterande 
tjänster, eller som tillhandahålls av dessa 
företagsanvändare av dess centrala 
plattformstjänster eller av dessa 
företagsanvändares slutanvändare genom 
de centrala plattformstjänsterna eller de 
kompletterande tjänsterna,

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) göra det möjligt för slutanvändare 
att avinstallera alla eventuella 
förinstallerade programvaruapplikationer i 
sin centrala plattformstjänst utan att det 
påverkar möjligheten för en grindvakt att 
begränsa sådan avinstallering med 
avseende på programvaruapplikationer som 
är nödvändiga för operativsystemets eller 
enhetens funktion och som inte tekniskt 
kan erbjudas fristående av tredje parter,

b) redan vid den första användningen 
ange för slutanvändare och tillverkare av 
enheter alla eventuella förinstallerade 
programvaruapplikationer i sin centrala 
plattformstjänst och informera om att de 
kan avinstalleras utan att det påverkar 
möjligheten för en grindvakt att begränsa 
sådan avinstallering med avseende på 
programvaruapplikationer som är 
nödvändiga för operativsystemets eller 
enhetens funktion och som inte tekniskt 
kan erbjudas fristående av tredje parter,
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager som använder, eller är 
interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager på annat sätt än 
genom den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten,

c) möjliggöra installation och effektiv 
användning av samt standardinställning 
för tredje parts programvaruapplikationer 
eller programvarulager som använder, eller 
är interoperabla med, den grindvaktens 
operativsystem och gör det möjligt att 
komma åt dessa programvaruapplikationer 
eller programvarulager eller 
programvaruarkiv på annat sätt än genom 
den grindvaktens centrala 
plattformstjänster; grindvakten ska inte 
hindras från att vidta proportionella 
åtgärder för att säkerställa att tredje parts 
programvaruapplikationer eller 
programvarulager inte äventyrar 
integriteten hos den hårdvara eller det 
operativsystem som tillhandahålls av 
grindvakten,

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter som erbjuds av grindvakten själv 
eller av någon tredje part som tillhör 
samma företag förmånligare än liknande 
tjänster eller produkter från tredje part och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor för denna rangordning,

d) avstå från att behandla tjänster och 
produkter förmånligare eller på ett annat 
sätt, när det gäller rangordning, åtkomst 
eller villkor för användning av tjänster, 
tekniska funktioner och gränssnitt, och 
avstå från att gynna ytterligare tjänster, 
som erbjuds av grindvakten själv eller av 
någon tredje part som tillhör samma 
företag, i förhållande till liknande tjänster 
eller produkter från tredje part, och 
tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande 
villkor när det gäller rangordning, 
åtkomst eller villkor för användning av 
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tjänster, tekniska funktioner och 
gränssnitt,

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och 
leverantörer av stödtjänster tillgång till och 
interoperabilitet med samma 
operativsystem eller hårdvaru- eller 
programvarufunktioner som är tillgängliga 
eller används när grindvakten 
tillhandahåller stödtjänster, 

f) ge företagsanvändare och 
slutanvändare och leverantörer av 
centrala tjänster och kompletterande 
tjänster tillgång till och interoperabilitet 
med samma operativsystem eller hårdvaru- 
eller programvarufunktioner som är 
tillgängliga eller används när grindvakten 
tillhandahåller kompletterande tjänster, 
tillhandahålla informationen för att tillåta 
att tredje parts operativsystem, 
programvaruapplikationer eller 
kompletterande tjänster samverkar med 
grindvaktens centrala plattformstjänster 
genom att göra den centrala 
plattformstjänstens egenskaper och 
funktioner tillgängliga i så stor 
utsträckning som tekniskt är möjligt inom 
den centrala plattformstjänsten, för 
användning tillsammans med tredje parts 
programvaruapplikation eller tjänst; 
grindvakten ska inte hindras från att vidta 
nödvändiga och proportionerliga åtgärder 
för att säkerställa att kompletterande 
tjänster genom tredje part inte äventyrar 
integriteten hos det operativsystem eller de 
hårdvaru- eller programvarufunktioner 
som tillhandahålls av grindvakten, under 
förutsättning att sådana proportionerliga 
åtgärder vederbörligen motiveras av 
grindvakten, 

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
för data som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
tillhandahålla verktyg för slutanvändare 
för att underlätta utövandet av 
dataportabilitet, i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679, bland annat genom 
tillhandahållande av kontinuerlig åtkomst i 
realtid,

h) tillhandahålla effektiv portabilitet 
och interoperabilitet för personuppgifter 
som genereras genom en 
företagsanvändares eller slutanvändares 
verksamhet och ska i synnerhet 
kostnadsfritt tillhandahålla slutanvändare 
verktyg för att underlätta ett effektivt 
utövande av sådan portabilitet för dessa 
personuppgifter i enlighet med artikel 20 i 
förordning (EU) 2016/679, bland annat 
genom tillhandahållande av kontinuerlig 
åtkomst i realtid,

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, 
kontinuerlig tillgång i realtid och 
användning av aggregerade eller icke-
aggregerade data, som tillhandahålls eller 
genereras i samband med användningen av 
de relevanta centrala plattformstjänsterna 
av dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke i den mening som avses i 
förordning (EU) 2016/679,

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, 
eller tredje parter som auktoriserats av en 
företagsanvändare, effektiv, säker, 
högkvalitativ, kontinuerlig tillgång i realtid 
och användning av icke-personuppgifter, 
som tillhandahålls eller genereras i 
samband med användningen av de 
relevanta centrala plattformstjänsterna av 
dessa företagsanvändare och de 
slutanvändare som tar i anspråk i de 
produkter eller tjänster som dessa 
företagsanvändare tillhandahåller; när det 
gäller personuppgifter, tillhandahålla 
åtkomst och användning endast om det har 
ett direkt samband med slutanvändarens 
användning av de produkter eller tjänster 
som tillhandahålls av den berörda 
företagsanvändaren genom den relevanta 
centrala plattformstjänsten, och när 
slutanvändaren väljer att delta med 
samtycke, och se till att funktionerna för 
att tillhandahålla information och 
erbjuda möjlighet att ge sitt samtycke är 
så användarvänliga som möjligt,
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) ge alla tredjepartsleverantörer av 
sökmotorer, på deras begäran, tillgång på 
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till rangordning, sökning, klickning 
och visning av data i samband med 
kostnadsfri och betald sökning som 
genereras av slutanvändare på 
grindvakternas sökmotorer, med förbehåll 
för anonymisering för sökningen, 
klickningen och visningen av sådana data 
som utgör personuppgifter, och

j) ge alla tredjepartsleverantörer av 
sökmotorer, på deras begäran, tillgång på 
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor till fullständigt anonymiserad 
rangordning, sökning, klickning och 
visning av data i samband med kostnadsfri 
och betald sökning som genereras av 
slutanvändare på grindvakternas 
sökmotorer, då sökningen, klickningen och 
visningen av sådana data utgör 
personuppgifter,

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) i tillämpliga fall möjliggöra för 
slutanvändare och företagsanvändare att 
endast få information presenterad för dem 
i kronologisk ordning eller, när det är 
tekniskt möjligt, att använda 
rekommendationssystem från tredje part,

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jb) avstå från metoder som gör det 
onödigt svårt för företag eller 
slutanvändare att avregistrera sig från en 
central plattformstjänst,
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jc) säkerställa att dess tjänster, 
inklusive användargränssnitten, är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning i enlighet med 
artikel 13 i direktiv (EU) 2019/882,

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares tillträde till sitt 
programvarulager som betecknats i 
enlighet med artikel 3 i denna förordning.

k) tillämpa rättvisa och icke-
diskriminerande allmänna villkor för 
företagsanvändares åtkomst till och 
behandling av dess centrala 
plattformstjänst, programvarulager, 
sökmotor, onlinebaserade betaltjänst eller 
onlinebaserade sociala nätverkstjänst som 
betecknats i enlighet med artikel 3 i denna 
förordning.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En grindvakt ska ingå 
överenskommelser med sina affärspartner 
för att säkerställa att de skyldigheter som 
föreskrivs i artiklarna 5 och 6 är effektiva 
även om slutprodukten tillhandahålls 
företagsanvändare och slutanvändare av 
en tredje part, och att en sådan produkt 
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använder en av grindvaktens centrala 
plattformstjänster. 

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, får den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom sex månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

2. Om kommissionen konstaterar att 
de åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra enligt punkt 1, eller har 
genomfört, inte säkerställer ett effektivt 
fullgörande av de relevanta skyldigheterna 
enligt artikel 6, ska den genom beslut ange 
vilka åtgärder den berörda grindvakten ska 
vidta. Kommissionen ska anta ett sådant 
beslut inom fyra månader från det att 
förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom tre månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten.

4. I syfte att anta det beslut som avses 
i punkt 2 ska kommissionen meddela sina 
preliminära resultat inom två månader från 
det att förfarandet inleddes. I de 
preliminära resultaten ska kommissionen 
förklara vilka åtgärder den överväger att 
vidta eller anser att den berörda 
leverantören av centrala plattformstjänster 
bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt 
vidta åtgärder med anledning av de 
preliminära resultaten.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I syfte att fastställa skyldigheterna 
enligt artikel 6.1 j och k ska kommissionen 
också bedöma huruvida de planerade eller 
genomförda åtgärderna säkerställer att det 
inte finns någon återstående obalans i fråga 
om rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare och att åtgärderna inte i 
sig ger grindvakten en oproportionerlig 
fördel i förhållande till den tjänst som 
grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändare.

6. I syfte att fastställa skyldigheterna 
enligt artikel 6.1 j och k ska kommissionen 
också bedöma huruvida de planerade eller 
genomförda åtgärderna säkerställer att det 
inte finns någon återstående obalans i fråga 
om rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare och slutanvändare och 
att åtgärderna inte i sig ger grindvakten en 
oproportionerlig fördel i förhållande till 
den tjänst som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändare.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt 
får med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 
under de specifika omständigheter som 
råder.

7. En grindvakt får begära att ett 
förfarande inleds enligt artikel 18 för att 
kommissionen ska kunna avgöra om de 
åtgärder som grindvakten avser att 
genomföra eller har genomfört enligt 
artikel 6 är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den relevanta 
skyldigheten under de specifika 
omständigheter som råder. En grindvakt 
ska med sin begäran lämna en motiverad 
skrivelse för att särskilt förklara varför de 
åtgärder som den avser att genomföra eller 
har genomfört är effektiva när det gäller att 
uppnå syftet med den aktuella skyldigheten 
under de specifika omständigheter som 
råder. Kommissionen får inleda 
förfaranden enligt artikel 18 och, genom 
beslut som antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
37a.2, specificera vilka åtgärder som den 
berörda grindvakten ska vidta. 
Kommissionen ska anta ett beslut i 
enlighet med denna bestämmelse inom 
fyra månader från det att förfarandet 
enligt artikel 18 har inletts.
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) allmän moral, utgår

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare, och grindvakten 
erhåller en förmån från företagsanvändare 
som inte står i proportion till den tjänst 
som grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändare, eller

a) det råder obalans i fråga om 
rättigheter och skyldigheter för 
företagsanvändare, aktiva användare eller 
slutanvändare, och grindvakten erhåller en 
förmån från företagsanvändare, aktiva 
användare eller slutanvändare som inte 
står i proportion till den tjänst som 
grindvakten tillhandahåller 
företagsanvändare, aktiva användare eller 
slutanvändare, eller

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av det företag som 
grindvakten tillhör, oavsett om detta 
beteende är av avtalsmässig, kommersiell, 
teknisk eller annan art.

1. En grindvakt ska säkerställa att 
skyldigheterna i artiklarna 5 och 6 fullgörs 
fullt ut och effektivt. Skyldigheterna i 
artiklarna 5 och 6 är visserligen tillämpliga 
på centrala plattformstjänster som 
betecknats i enlighet med artikel 3, men 
deras genomförande får inte undergrävas 
av något beteende av grindvakten eller 
någon del av det företag som grindvakten 
tillhör, oavsett om detta beteende är av 
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avtalsmässig, kommersiell, teknisk eller 
annan art.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
få det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att följa unionens 
regler och principer för dataskydd och 
integritet på andra sätt, bland annat 
genom att förse företagsanvändare med 
vederbörligen anonymiserade uppgifter när 
så är lämpligt. Grindvakten får inte göra 
det mer betungande för företagsanvändaren 
att få detta samtycke än att få samtycke för 
sina egna tjänster.

2. Om samtycke till insamling och 
behandling av personuppgifter krävs för att 
säkerställa efterlevnad av denna 
förordning, ska en grindvakt vidta 
nödvändiga åtgärder för att antingen göra 
det möjligt för företagsanvändare att direkt 
begära det samtycke till behandling av 
uppgifterna som krävs, om så krävs enligt 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG, eller för att förse 
företagsanvändare med vederbörligen 
anonymiserade uppgifter. Grindvakten får 
inte göra det mer betungande för 
företagsanvändaren att få detta samtycke 
än att få samtycke för sina egna tjänster.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av konsumenter som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 

Inom sex månader efter det att en grindvakt 
betecknats i enlighet med artikel 3 ska 
denna till kommissionen lämna in en 
beskrivning, granskad genom en oberoende 
revision, av alla eventuella tekniker för 
profilering av slutanvändare som 
grindvakten tillämpar på eller använder på 
sina centrala plattformstjänster som 
identifierats i enlighet med artikel 3. Denna 
beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år och en översikt över den ska 
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beskrivning ska uppdateras minst en gång 
per år.

offentliggöras, med beaktande av de 
begränsningar som följer av kraven på 
affärshemligheter och annan 
konfidentiell affärsinformation. 
Kommissionen ska, efter samråd med 
Europeiska datatillsynsmannen, 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, 
civilsamhället och experter, utveckla 
standarder och processer för 
granskningen. Kommissionen ska med 
varje behörig tillsynsmyndighet, på 
begäran av tillsynsmyndigheten, dela 
revisionsbeskrivningen och allt relevant 
material som samlas in i samband med 
övervakningen av grindvakterna och som 
hänför sig till behandlingen av 
personuppgifter.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När det gäller behandling av 
personuppgifter ska kommissionen 
samråda med dataskyddsmyndigheterna i 
samband med sin utredning innan den 
antar ett beslut enligt artiklarna 15, 16 
och 17.

Ändringsförslag 61
Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Rapporteringsmekanism för 
företagsanvändare och slutanvändare
1. Företagsanvändare och 
slutanvändare av de centrala 
plattformstjänster som fastställs i artikel 
2.2 får till kommissionen eller en 
nationell konkurrensmyndighet anmäla 
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all praxis och allt beteende som de anser 
bryta mot denna förordning och som 
utövas av en grindvakt som omfattas av 
denna förordnings tillämpningsområde. 
2. Om den anmälan som avses i 
punkt 1 tas emot av en nationell 
konkurrensmyndighet ska den skickas 
direkt vidare till kommissionen. 
3. Kommissionen ska ha befogenhet 
att fastställa sina prioriteringar för 
granskningen av de anmälda fall som 
avses i punkt 1. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 33 ska 
kommissionen ha befogenhet att välja att 
inte granska en anmälan om den inte 
anser att anmälan är en 
verkställighetsprioritet. 

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den berörda grindvakten under 
förfaranden enligt artikel 16 eller 25 
erbjuder åtaganden för de relevanta 
centrala plattformstjänsterna för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som föreskrivs i artiklarna 5 och 6, får 
kommissionen genom beslut som antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 göra dessa 
åtaganden bindande för den grindvakten 
och förklara att det inte finns några 
ytterligare skäl att vidta åtgärder.

1. Om den berörda grindvakten under 
förfaranden enligt artikel 16 eller 25 
erbjuder åtaganden för de relevanta 
centrala plattformstjänsterna för att 
säkerställa efterlevnad av de skyldigheter 
som föreskrivs i artiklarna 5 och 6, får 
kommissionen genom beslut som antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 32.4 göra dessa 
åtaganden bindande för den grindvakten, 
med hänsyn tagen till de eventuella 
skador som grindvakten redan förorsakat 
andra marknadsaktörer, och förklara att 
det inte finns några ytterligare skäl att vidta 
åtgärder.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får vidta 
nödvändiga åtgärder för att övervaka det 
faktiska genomförandet och efterlevnaden 
av de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och de beslut som fattas 
enligt artiklarna 7, 16, 22 och 23.

1. Kommissionen ska övervaka det 
faktiska genomförandet och efterlevnaden 
av de skyldigheter som föreskrivs i 
artiklarna 5 och 6 och de beslut som fattas 
enligt artiklarna 7, 16, 22 och 23.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska avsluta sin 
undersökning genom att anta ett beslut 
inom 36 månader från det att 
undersökningen inleddes i enlighet med 
artikel 18.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om kommissionen anser det 
nödvändigt får den också höra andra 
fysiska eller juridiska personer som visar 
att de har ett tillräckligt intresse, 
inbegripet personer som rekommenderats 
av nationella behöriga myndigheter som 
utsetts enligt artikel 21a, innan den fattar 
beslut.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 får 
de behöriga tillsynsmyndigheterna utbyta 
relevant information som samlats in i 
samband med tillsyn av grindvakterna 
med andra behöriga myndigheter, 
inbegripet dataskydds- eller 
konsumentskyddsmyndigheter, i enlighet 
med artiklarna 3, 12, 13, 19, 20 och 21, 
enbart i syfte att möjliggöra för dessa 
behöriga myndigheter att fullgöra sina 
respektive skyldigheter och uppdrag i 
allmänhetens tjänst.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När kommissionen gör och 
utarbetar sin bedömning om huruvida den 
ska inleda en undersökning bör den 
rådfråga och samarbeta med de behöriga 
tillsynsmyndigheterna, däribland 
dataskyddsmyndigheter.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tredje parter som representerar 
företagsanvändare eller slutanvändare 
ska ha rätt att inge klagomål med 
avseende på icke-betecknande som 
grindvakter och grindvakters bristande 
efterlevnad och systematiska bristande 
efterlevnad av sina skyldigheter i enlighet 
med artiklarna 3, 5 och 6 och begära att 
en marknadsundersökning inleds. De ska 
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lägga fram bevis till stöd för sin begäran. 
Kommissionen ska inom tre månader 
informera dessa tredje parter om sitt 
beslut.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Ändringsförslag till direktiv (EU) 
2020/1828: Följande punkt ska läggas till 
i bilaga I till direktiv (EU) 2020/1828, 
punkt 43a: "67) Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 20XX/XXXX om 
öppna och rättvisa marknader i den 
digitala sektorn".

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska offentliggöra de 
beslut som den fattar enligt artiklarna 3, 7, 
8, 9, 15, 16, 17, 22, 23.1, 25, 26 och 27. I 
ett sådant offentliggörande ska de berörda 
parternas namn och huvuddragen i beslutet 
anges, inbegripet ålagda påföljder.

1. Kommissionen ska offentliggöra de 
beslut som den fattar enligt artiklarna 3, 7, 
8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23.1, 25, 26, 27, 33 
och 33a. I ett sådant offentliggörande ska 
de berörda parternas namn och 
huvuddragen i beslutet anges, inbegripet 
ålagda påföljder.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36a
Rapportering
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Kommissionens årsrapport om 
konkurrenspolitiken ska innehålla ett 
kapitel om genomförandet av denna 
förordning.
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